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‘Veel fun op Funpop’
Ruim zevenduizend bezoekers vanuit het hele land bezochten zaterdag 20 en zondag 21 mei het evenemententerrein Kasteelpark Ter Horst, waar het festival Funpop
werd gehouden. Funpop is een jaarlijks terugkerend festival voor mensen met een beperking. Dit jaar vond het festival voor de 21e keer plaats en was het thema
gezond zijn en bewegen.
Ron Bosmans uit Meterik, pr- en
communicatiecoördinator, is al 8 jaar
vrijwilliger op het festival. Hij vertelt:
“Funpop is een belevingsfestival.
Het festival moet voelen als een
warme deken om je heen. Het doel
van de organisatie is het bieden van
een veilig en gevarieerd dagje uit.
Dit jaar zijn er veel samenwerkingen.
Zo delen Rundje um ut Hundje, de
Peelrunners, Boore Mèrt en Lekker
(K)eten samen een ‘gezond’ festival
plekje in de randprogrammering.”
Het doel van deze samenwerking is
de bewustwording van begeleiders
en mensen met een beperking over
gezond eten en bewegen te vergroten.
“Kleine stapjes zijn grote stappen”,
aldus Leon Weijs van de Gezondste
Regio uit Horst. Naast alle activiteiten
gericht op beweging en gezond eten
is er ook een kermis, een Chillstrand
en natuurlijk een groot muziekpodium.
Hier kunnen bezoekers genieten van
de artiesten en de finalisten van de

zangwedstrijd voor mensen met een
beperking: Funfactor.

Met liefde helpen
Het festival telt rond de twee
honderd vrijwilligers. Allemaal helpen
ze met liefde. Zo ook Anouk Wijnhoven,
17 jaar uit Melderslo. “Ik kwam een
oproep tegen op internet en het leek
me ontzettend leuk om te helpen. Nu ik
hier ben, is het zelfs nog leuker dan

gedacht. De mensen hier zijn zo aardig,
leeftijd doet er niet toe en iedereen is
heel vrolijk.” Vrijwilliger Coen Absil(49)
uit Broekhuizen, denkt er hetzelfde
over. “We mogen de kans benutten om
bij te dragen aan het sociale gebeuren.
Het is aan iedereen aan te raden.”
Voor Ilse Bogaert (16) en haar ouders
Marc en Marjo uit Horst is het een
familie-uitstapje.
Lees verder op pagina 07
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Ambassadeurs van de Roparun
Met 26 personen staat team Samen voor Palliatief (SVP) op zaterdag
3 juni aan de start van de langste estafetteloop ter wereld: de Roparun.
Onder hen Sandra Jeurissen uit Lottum, de Tienrayse Jessie Pelzer en Sandra
Cremers uit Tegelen.
Het doel van team SVP is om in
48 uur een afstand van 564 kilometer
te overbruggen tussen Hamburg en
Rotterdam. Dit doen de acht lopers en
zes fietsers van het team in estafettevorm. Sandra Cremers is één van

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
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077 396 13 56
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Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
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Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
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Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

deze fietsers die de uitdaging aangaat.
Dit is voor haar de derde keer. “In 2015
deed ik voor het eerst mee, dat was
toen nog met een ander team. Het jaar
daarop heb ik me bij een nieuwe groep
aangesloten en vandaaruit zijn we
een eigen team gestart. Dit hebben
we opgebouwd met deelnemers die
we kennen uit onze eigen omgeving
ons eigen netwerk. We hebben echt
een mooi team samen kunnen stellen
met mensen die zich willen inzetten en
meedenken. Ik zie ons echt als ambassadeurs van de Roparun die de stichting
en haar doelen hier op de kaart gaan
zetten.”

Goede doelen
De Roparun (Rotterdam Parijs run)
werd voor het eerst in 1992 gehouden. Tot 2004 liepen de deelnemers
van Rotterdam naar Parijs, vanaf die
tijd loopt de route van Parijs naar
Rotterdam. In 2012 werd voor het eerst
een tweede route georganiseerd vanuit
Hamburg. Doel van de deelnemers
is zoveel mogelijk geld ophalen voor
diverse projecten, gericht op de zorg
voor mensen met kanker en hun naasten. Door het jaar heen worden de doelen bekend gemaakt waar de opbrengst
voor bestemd is. Dit jaar zijn dat onder
andere de bouw van een orangerie
met belevingstuin voor patiënten en
hun familie bij VieCuri in Venloen het
Plattelandshoés in Panningen.

Enthousiaste verhalen
Voor Sandra Jeurissen en Jessie
Pelzer is het de eerste keer dat ze

de Roparun meemaken. Zij gaan niet
lopen of fietsen, maar gaan mee als
sportmasseur en fysiotherapeute.
Pelzer: “Een van mijn oud-collega’s,
die al eerder heeft meegedaan, zei
eens tegen me: ‘Als je ooit de kans
krijgt moet je zeker meedoen, het is
zoiets tofs’. Dus toen ik hoorde dat
Sandra nog teamleden zocht, hoefde
ik maar even na te denken voor dat
ik ja zei.” Ook Sandra Jeurissen kende
de enthousiaste verhalen van ouddeelnemers. “Ik heb onlangs mijn
opleiding tot sportmasseur afgerond
en vond dit een mooie gelegenheid
om dit in praktijk te brengen voor een
goed doel Onze taak is de deelnemers
onderweg te verzorgen en ervoor te
zorgen dat ze op een verantwoorde
manier de finish halen.” “Ook al

rennen we of fietsen we niet, toch
kunnen we ons steentje bijdragen”,
zegt Jessie. “In totaal doen er meer
dan 320 teams mee”, weet Cremers.
“Je gaat allemaal voor hetzelfde doel
en iedereen heeft een persoonlijke
motivatie om mee te doen. Allemaal
kennen we wel iemand in onze
omgeving die met deze ziekte te
maken heeft of heeft gehad.”

Theelichtjes
Door haar eerdere ervaringen
weet Cremers dat meedoen niet alleen
lichamelijk iets met je doet, maar
ook emotioneel. “Het wordt niet voor
niets ‘een avontuur voor het leven’
genoemd. Onderweg draag je als het
ware een rugzak met de mensen die
je in gedachten tijdens de Roparun

met je meeneemt. Ieder teamlid heeft
tenslotte een persoonlijke motivatie
voor deelname. Die rugzak wordt op
momenten steeds zwaarder, totdat
de finish in zicht is. Ik kan me nog
herinneren dat vorig jaar tijdens
het laatste deel van het parcours,
over een afstand van 6 kilometer
theelichtjes brandden. Dat was zo
mooi en ontroerend. Des te dichter je
bij Rotterdam komt, des te meer het
leeft bij de dorpen en steden die je
onderweg passeert.” Hoewel de beide
verzorgers nog geen idee hebben wat
hen precies te wachten staat, zijn ze
de dagen tot 3 juni aan het aftellen.
“Van mij zou het morgen al mogen
zijn”, lacht Jessie. “Ik heb er echt veel
zin.” Kijk voor meer informatie op
www.samenvoorpalliatief.nl

Kruis Kogelstraat
De beplanting rondom het kruis
aan de Kogelstraat in Hegelsom is
onlangs verfraaid. Ook is er een
picknickset geplaatst.
Het initiatief van de opknapbeurt
kwam van de stichting Veldkruisen en
–kapellen. Tot 1970 lag op deze plek
een in 1872 gebouwd kapelletje. Toen
het echter steeds meer in verval raakte
werd het afgebroken. In 1982 kwam
de stichting in contact met kunstenaar
Peter Hermans uit Griendtsveen. Deze
ontwierp en vervaardigde het huidige
kruis. Het werd een mooi rustiek plekje,
echter met weinig uitstraling, aldus de
stichting. In overleg met gemeente Horst
aan de Maas werd een plan gemaakt,
om de plek gedeeltelijk van klinkers te
voorzien en de omgeving te verfraaien.
Door de gemeentelijke subsidie kon de
stichting deze plannen uitvoeren.

BROCANTE
MARKT
28
mei
van 11.00 - 17.00 uur
Flujasplein, Venlo (bij C&A)
Voor meer info ga naar:

https://thejostijdloos.ga/
brocantemarkt/

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

LLaasstt vvaann
vvlilieeggeenndede
ininsecctetenn? ?
ikwileenvliegengordijn.nl
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Theaterproject over vluchtelingenproblematiek

‘Eigenlijk verschillen we allemaal
niet zoveel’
Leerlingen van het Dendron College in Horst en school voor anderstaligen TaalRijk in Hegelsom sloten op
vrijdag 19 mei een theaterproject over de vluchtelingenproblematiek af. In korte presentaties lieten ze zien wat ze
geleerd hebben.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

die vooroordelen niet altijd kloppen.
Dat hebben we zelf ook geleerd met
dit project. Door samen te werken
met leerlingen uit andere landen
kom je er achter dat er eigenlijk
helemaal niet zoveel verschillen zijn
tussen ons. Iedereen is van binnen
ongeveer hetzelfde. En zo leer je
elkaar beter waarderen”, aldus
Quinty. Met tekeningen hebben ze
de vooroordelen die over hun landen
bestaan uitgebeeld. “We willen
leerlingen een vergelijking laten maken
tussen die negatieve beelden en hoe
wij echt zijn”, legt Yvette uit. Hun
groepsgenoot Joao Faganello uit Brazilië
gaat naar school bij TaalRijk. “Ik heb
veel geleerd over andere landen”,
vertelt hij. Het project helpt hem ook
goed bij het leren van de Nederlandse
taal. “Het was eerst wel spannend,
maar het Nederlands praten met
iedereen werd al snel normaal.”

Niet alle inwoners
positief

De havo-4 en vwo-5 leerlingen
van het Dendron College en een groep
leerlingen van TaalRijk hebben in drie
maanden tijd bij het vak maatschappijwetenschappen deelgenomen aan
het theaterproject van theatermaakster Michèle Rijzewijk. Het project was
gebaseerd op haar voorstelling ‘Ik heb

niets tegen vluchtelingen, maar…’.
In vier workshops hebben de leerlingen
elkaar leren kennen en stond theater
centraal. Als inspiratie voor de presentaties hebben ze hun eigen verhalen,
ervaringen en meningen over de vluchtelingenproblematiek gebruikt.
“Er bestaan ontzettend veel

vooroordelen over landen en hun
inwoners”, vertellen Quinty Reijnders,
Yvette Nabben en Markella Michail
uit havo 4 van het Dendron College.
Hun groepje bestaat uit maar liefst vijf
nationaliteiten. “Pools, Duits, Grieks,
Braziliaans en Nederlands”, vertelt
Markella. “Wij willen laten zien dat

Bob Vostermans lijsttrekker CDA

Met filmpjes, muziek, tekeningen en verhalen laten de leerlingen
elkaar en de aanwezige docenten deze
middag zien wat ze geleerd hebben.
Dat de opvang van vluchtelingen echt
nodig is, wil een ander groepje laten
zien met een verhaal gebaseerd op

vluchtverhalen uit de omgeving van de
leerlingen van TaalRijk waarin een man
centraal staat die zonder zijn gezin uit
Aleppo vlucht. Een ander groepje toont
door middel van straatvragen in het
centrum van Horst dat niet alle inwoners van de gemeente positief staan
tegenover de opvang van vluchtelingen
en statushouders. “Alleen opvangen
in de eigen regio”, vindt één van de
ondervraagden. “Als we zelf in die
situatie zitten, willen we ook geholpen
worden. We zijn het verplicht, want het
zijn allemaal mensen”, vindt een ander.
“Er zijn nog steeds verkeerde beelden”,
stelt ook dit groepje. “Die willen we
zoveel mogelijk wegnemen.”
Dat wegnemen van vooroordelen,
is precies wat docente Nicole van Eeten
voor ogen had bij het organiseren van
het project. “Met een aantal leraren
zagen we de voorstelling van Michèle
Rijzewijk”, legt ze uit. “Het thema past
perfect binnen onze lesstof over de
multiculturele samenleving. De link
was snel gelegd.” Samen met TaalRijk
en de theatermaakster zelf werd het
project georganiseerd. “We willen dat
de leerlingen kennismaken met elkaar.
Het beeld dat er onderling van elkaar
bestaat is vaak negatief. Door persoonlijk contact hopen we dat dit verdwijnt
en dat er meer begrip ontstaat voor
elkaar”, aldus Van Eeten.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Bob Vostermans is opnieuw gekozen als CDA-lijsttrekker voor Horst aan de Maas voor de raadsverkiezingen
van maart 2018. Vostermans voerde de lijst eerder aan bij de vorige raadsverkiezingen van 2014.
Hij werd gekozen tijdens de
algemene ledenvergadering van
het CDA Horst aan de Maas op
woensdag 17 mei. Vostermans is
wethouder en locoburgemeester
van gemeente Horst aan de Maas.
Hij is tevens beoogd wethouder voor
de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2018. “Op een positieve en
duidelijke wijze heeft Vostermans
als wethouder van het CDA en

als locoburgemeester zijn stempel
gedrukt op het gemeentelijk
bestuur”, aldus het CDA-bestuur.
“Binnen zijn bestuurlijke portefeuille
heeft hij de afgelopen tijd onder
andere zorggedragen voor een
vernieuwd woonbeleid.”
Vostermans gaat eerst in de
komende verkiezingsperiode zijn rol
als lijsttrekker vervullen. Mocht hij
na de verkiezingen opnieuw worden

gekozen als wethouder dan wil hij
op dezelfde manier doorgaan als
nu. Vostermans: “Ik ben trots dat
ik opnieuw het vertrouwen heb
gekregen van de CDA-leden om
de eervolle taak van lijsttrekker te
vervullen. Deze wil ik graag met veel
energie en enthousiasme invullen.”
De CDA-kandidatenlijst wordt
vastgesteld in de ledenvergadering
van 9 november.

Gedetineerden Ter Peel trainen
met asielhonden
In het kader van het project ‘Dutch Cell Dogs’ trainen zes vrouwelijke gedetineerden van PI Ter Peel in
Evertsoord getraumatiseerde asielhonden. De honden worden zeven weken lang, twee keer per week door de
gedetineerden getraind.
“Het trainingsprogramma heeft
een groot positief effect op zowel de
asielhonden als op de gedetineerden.
De honden leren weer vertrouwen
te krijgen in de mens en hebben
zo meer kans op een nieuw thuis”,
aldus PI Ter Peel. “ Andersom hebben
de vrouwen iets waarover ze zich
verantwoordelijk kunnen voelen.
Bovendien leveren ze een positieve
bijdrage aan de maatschappij doordat

ze de honden opleiden tot een goede
gezinshond.”
Voor het project worden door
de Stichting Dutch Cell Dogs en het
dierenasiel zes honden uitgekozen.
Dit zijn veelal verwaarloosde
asielhonden met gedragsproblemen.
“Evenals de gedetineerden van
Ter Peel voelen deze honden zich
vaak eenzaam en alleen. De stichting
heeft de juiste match gemaakt

tussen de gedetineerde en een
hond.” De gedetineerden houden
gedurende de trainingsperiode van
zeven weken een dagboek bij. Hierin
schrijven zij hun ervaringen op met
de hond en hoe het dier op bepaalde
gedragingen heeft gereageerd.
“Uiteindelijk krijgt de hond als hij
een nieuw baasje krijgt dit dagboek
mee zodat de nieuwe eigenaar dit
kan gebruiken.”

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Héééél veel geluks
momentjes!
25 t/m 28 mei

Wij zijn beide Pinksterdagen van
9.30 tot 18.00 uur geopend!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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‘Ik denk wel dat ik ga slagen’

Naam
Woonplaats
School
Richting

Sam Domaniecki (16)
Meterik
Citaverde College
vmbo-basis

Sam heeft haar vier theorie-examens sinds
vorige week al achter de rug. Zij geniet al
lekker van haar vakantie. Toch blijft ze wel
bezig. “Ik ben nu heerlijk uren aan het maken
op mijn werk, zodat ik kan sparen voor een
vakantie”, vertelt ze. Daarnaast gaat ze
de komende maanden nog veel met haar
vriendinnen afspreken en stappen. “Ook ga ik
nog naar Parijs met school.” Over haar examens
heeft ze een goed gevoel. “Ik denk wel dat ik

.

ga slagen.” Na de vakantie gaat Sam verder
leren aan de particuliere kappersopleiding in
Eindhoven. “De IMKO is de beste kappersschool
in het land. Ik heb stage gelopen bij
verschillende kapperszaken en die zeggen
allemaal dat ik daarheen moet gaan. Ik ben hier
dan in 2 jaar klaar. Dan ben ik een jong talent,
dat betekent dat ik een beginnende kapper
ben. Daarna wil ik graag nog een visagieopleiding doen en misschien nog wel meer
opleidingen of cursussen.”

Naam
Woonplaats
School
Richting

Matty Cortenbach (17)
Horst
Dendron College
havo

Ten tijde van het interview heeft Matty zijn
laatste examen nog voor de boeg, namelijk
natuurkunde. Dat wordt geen makkelijk examen
denkt hij, maar hij heeft er wel vertrouwen
in. “Duits was het makkelijkste examen tot nu
toe. Veel vragen waren goed te beantwoorden
en ik heb zeker een voldoende.” Daarentegen
ging Engels niet zo heel goed, geeft hij toe.
“Maar geschiedenis en economie vielen
mee. Over het algemeen ben ik wel tevreden

met hoe ik de examens gemaakt heb. Maar
zekerheid heb ik natuurlijk nog niet. Als we de
uitslag horen dan pas weet ik of het voldoende
is wat ik gedaan heb. Ik denk dus dat het wel
goed is gegaan.” Tijd om bij te komen heeft
Matty niet. Hij gaat volop aan het werk en heeft
deze week zijn eerste rijles. Naar het gala gaat
hij niet. “Dat is echt niets voor mij, op het vmbo
ben ik ook niet geweest. Ik zou mezelf daar ook
geen plezier mee doen. Dan kijk ik liever thuis
tv met mijn familie.” Hij heeft wel nog een
leuke reis in het vooruitzicht. “We gaan deze
zomer op vakantie naar de Verenigde Staten.
Daar ben ik nog nooit geweest en ik heb er
heel veel zin in.”

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten

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

VELE KLEUREN SURFINIA’S

€ 0,75

open
Hemelvaartsdag
.00 uur

nu voor

Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

van 10.00 tot 17

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

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

(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Toon van
Lipzig (foto links). In 2010 kwam Toon met een Wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) in dienst bij
NLW. Hij ontwikkelde zich in de eerste jaren binnen onze eigen groenvoorziening, waarin hij uiteindelijk zijn
mbo-3 diploma behaalde. In de tussentijd werkte Toon op detacheringsbasis bij Jonkers hoveniers in Venlo.
Na een korte terugkeer bij NLW, informeerde Jonkers in 2015 naar de mogelijkheden om Toon zelf in dienst
te nemen. En nu, na 2 jaarcontracten, heeft Jonkers Toon een contract voor onbepaalde tijd aangeboden.
Jos Jonkers (foto rechts): ‘’Het is prettig om met een vaste groep mensen te werken die aan een half woord
genoeg hebben en weten wat er moet gebeuren.’’ Toon, namens NLW van harte gefeliciteerd met je vaste
aanstelling, je hebt het verdiend! www.nlw.nl
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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.

Naam
Woonplaats
School
Richting

Puck Verheijen (18)
Lottum
Dendron College
havo

Over het algemeen heeft Puck een goed gevoel
over haar examens. “Alleen biologie viel me
heel erg tegen. Daar baal ik heel erg van, want
ik had er wel heel erg goed voor geleerd”,
vertelt ze. “Op internet stond dat het een
gemakkelijk examen was. Nou, dat viel wel
tegen hoor. Ik ben ook niet zo goed in biologie,
maar veel klasgenoten vonden dit ook.” Haar
Engels examen ging daarentegen wel goed.
“Daar was ik erg snel klaar.” Na de examens

gaat Puck volop vieren met vriendinnen dat ze
eindelijk vakantie heeft. “Daarna moet ik wel
snel op zoek naar dingen als een laptop en een
studentenkamer.” Ook gaat Puck naar het gala,
maar dan moet ze eerst nog wel een mooie jurk
vinden. “Dat is jammer genoeg nog niet gelukt,
dus ik ga fanatiek op zoek zodra de examens
afgelopen zijn.” Daarnaast gaat ze in de vakantie
volop werken. “Ik werk achter de kassa in een
supermarkt. Gelukkig vind ik dit werk niet erg
om te doen. Ook ga ik met mijn vriendinnen
een weekend naar Pinkpop, dat is inmiddels een
traditie geworden.” Later in de vakantie gaat ze
met haar vriend naar Parijs. “Daar heb ik ook heel
veel zin in.”

Naam
Woonplaats
School
Richting

Anke Verbeek (19)
Grubbenvorst
Dendron College
vwo

Anke sloot haar eindexamens af met het
vak biologie op maandag 22 mei. Ze kijkt
tevreden terug op de afgelopen week, vertelt
ze. “De laatste examens zijn goed verlopen.
Ik vond eigenlijk alleen kunstgeschiedenis
moeilijk. Frans, wiskunde en aardrijkskunde
vielen allemaal wel mee gelukkig. Nu heb ik
alleen nog biologie (dat examen moet ten tijde
van het interview nog plaatsvinden, red.) en
daarna lekker op tijd vakantie.” Met het mooie

weer dat deze week verwacht wordt, komt dat
goed uit. “Dus na de examens staat genieten
van het weer met vrienden op het programma.
Alleen niet voor lang want de week daarna sta
ik ingepland voor werk. Op donderdag 1 juni
komt ook nog het gala. Daar kijk ik al lang
naar uit en ik heb ook al een jurk gekocht.
In augustus ga ik een week op vakantie naar
Sziget in Budapest. Hier heb ik ook veel zin in.”

Provinciale subsidie Gasthoês
Provincie Limburg gaat 5 miljoen euro investeren in de verbouwing van ’t Gasthoês in Horst en het gebied daaromheen. Daarvoor hebben gemeente Horst aan de Maas en provincie maandag 22 mei een convenant ondertekend.
De totale kosten voor het project
bedragen 12,5 miljoen euro. Daarvan
is 10 miljoen euro bestemd voor het
opknappen van ’t Gasthoês en 2,5 miljoen voor het inrichten van de omgeving. Nu de provincie de subsidie van
5 miljoen euro heeft goedgekeurd, is

de gemeente weer aan zet. In december
liet de gemeenteraad weten achter de
plannen te staan, maar droeg tegelijkertijd wethouder Ger van Rensch wel
op eerst een gedetailleerder voorstel te
laten zien, voordat zij ook de benodigde
12,5 miljoen euro goedkeurt. In het con-

venant zijn tevens afspraken gemaakt
over de spoorwegveiligheid en de
bereikbaarheid van de stationsomgeving Horst-Sevenum. Provincie en
gemeente willen een tunnel aanleggen voor langzaam verkeer. De totale
kosten hiervoor zijn 6,3 miljoen euro.

Misdaadmeter 2016

Minder woninginbraken
en vernielingen
In Horst aan de Maas vonden in 2016 minder inbraken plaats dan in 2015 en ook de aangiftes van bedreigingen en vernielingen zijn minder geworden. Dat blijkt uit cijfers die de krant Algemeen Dagblad vrijdag 19 mei
publiceerde in haar jaarlijkse misdaadmeter. Horst aan de Maas staat op plek 241 van de 386 van de onveiligste
gemeentes in Nederland.
In 2015 werden er nog 131
woninginbraken en 81 schuurinbraken
gemeld bij de politie. Afgelopen jaar
waren dat er nog maar respectievelijk
114 en 45. Een daling van 13 en 44
procent. Ook het aantal zakkenrollen
(daling van 24 procent), bedreiging
(daling van 29 procent) en autokraken (daling van 20 procent) nam af.

Het grootste aandeel van de aangiftes bij de politie was in 2016 voor
vernielingen. In totaal werden er 126
meldingen gemaakt, dat is wel een
afname van zo’n 30 procent in vergelijking met 2015. Toegenomen is het
aantal autodiefstallen, dat steeg van 17
naar 23 gevallen. Ook zijn er in 2016
meer mishandelingen gemeld dan het

jaar daarvoor. Dit cijfer steeg van 54
naar 64. In totaal werd Horst aan
de Maas relatief onveiliger met een
stijging in de lijst van gemeentes van
tien plekken. Van de buurgemeentes
is alleen gemeente Peel en Maas
met plek 291 veiliger. Gemeente
Venray en gemeente Venlo staan op
respectievelijk plek 157 en 20.

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
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De laatste uren voor het einde
dan wordt die grote wereld klein
is plotseling alles onbeduidend
tot aan het laatste beetje pijn.
Wat wij zo indrukwekkend vonden
verliest zijn glans, verliest zijn zin
maar achter de gesloten ogen
glanst een gigantisch groot begin.
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is van ons
heengegaan ôs mam en trotse oma

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was voor ons een grote steun dit in saamhorigheid
voor je te mogen doen.
Wij hebben nu afscheid van je moeten nemen.

Jac van der Sterren
* Horst, 3 januari 1932

† Horst, 16 mei 2017
echtgenoot van

Gerda Wijnands-Jacobs

Truus van der Sterren-Lenssen †


Geboren

Liz

21 mei 2017
Dochter van Guus Muijsers
en Kim Vousten
Zusje van Gijs
Van Wijlickshove 47
5973 KG Lottum

Gerda Petronella
America Antoon en Jacqueline van der Sterren-Croijmans
Guus, Jochem
America Petro van der Sterren

echtgenote van

Mart Wijnands †
Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Gerard Smuldersstraat 75
5966 NS America

Melderslo: Roel en Silvia
Yanick, Danique

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Australië: Kitty en John
Kian
21 mei 2017
Nieuwstraat 190, Horst
Correspondentieadres:
Rector Mulderstraat 4 b, 5962 AH Melderslo

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van Thuiszorg
Groene Kruis, dokterspraktijk America en Hospice d’n Doevenbos,
voor hun liefdevolle zorg.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van ôs mam in Uitvaarthuis
Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst, op vrijdag 26 mei
tussen 18.00 en 18.30 uur.
De crematieplechtigheid wordt in besloten kring gehouden.

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 op 8 mei 2017 van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en super-oma

Anneke Buijssen-Gooren
echtgenote van

Jan Buijssen †
Ven-Zelderheide:
Maastricht:
Hegelsom:
Hegelsom:
Horst:

Riek Buijssen en René Koster
Leo en Marie-José Buijssen-Joosten
Karel en Gerd Buijssen-Coenders
Geert en Ellen Buijssen- Geurtjens
Dorrie en Theo Cuppen-Buijssen

en de klein- en achterkleinkinderen
Michelslaan 40, 5963 HC Hegelsom

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.
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.

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
Open tuin Hegelsom.
Zondag 28 mei open tuin bij Gon en
Wiel Jenniskens van 11:00 - 17:00 uur.
3000 soorten planten in een
belevingstuin van 8500 m2. Kogelstraat
41, Hegelsom. Entree 3,50 euro.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Ma -vrij 9-12
en 13-17u. Za 9-17u. Zo 10-15u of op
afspraak. Tel. 077 398 65 90.
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.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Heel hartelijk dank
voor de fijne
hartverwarmende
felicitaties op ons
60-jarig huwelijksfeest,
ook namens onze kinderen
en kleinkinderen.

Jan en Betsie
Joosten-Jorissen
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw
Ruime keuze in nieuwe en
goedgebruikte goederen. Wij zijn
geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Ons nieuwe
adres is Maasbreeseweg 3 Sevenum
(voorheen Janssen Camping).
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
06 31 22 84 44.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
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

Welkom lief ventje!

Geboren op
19 mei 2017

Jur
Zoontje en broertje van:
Frank en Maike
Spreeuwenberg-Janssen
Ward en Liz
van Stepraethstraat 9
5975 XR Sevenum

Geboren

Lotte

16 mei 2017
Dochter van Dick Vergeldt
& Ilze Jenneskens
Zusje van Lars
De Steegh 5
5973 PZ Lottum


Welkom lief jongetje!

Ruben
Geboren op
16 mei 2017
Zoon en broertje van:
Sarah Coopmans,
Hans Fortuin en Jasmijn
Staarterstraat 6
5975 BX Sevenum

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Magnetiseren, paranormaal, foto
behandeling voor operatie of rijbewijs,
reikicursussen. 06 22 73 48 17.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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‘Veel fun op Funpop’
“Voor mijn studie Zorg in Nijmegen
moest ik vorig jaar stagelopen. Mijn
vader helpt met de organisatie, zo
kwam ik op het idee om mijn stage
hier te doen. Dit jaar heb ik mij, net als
mijn moeder, opgegeven als vrijwilliger
omdat het echt bakken met positieve
energie met zich mee brengt.”

Pure emotie
Ook de artiesten vermaken zich
prima. De presentatoren van het
festival, Miel, Jacomijn en Dorien, zijn
plaatselijke beroemdheden. Overal
op het festival worden ze herkend en
willen mensen met hen op de foto.
Daarnaast hebben ook grote namen,
zoals Xander de Buisonjé, het erg naar
hun zin. “Dit wordt de derde keer dat

ik hier nu optreed en het is elke keer
weer fantastisch. Je krijgt zoveel pure
emotie en blijdschap terug uit het
publiek, een veel dankbaarder publiek
kun je niet hebben.”
De bezoekers lopen rond met
geschminkte gezichten en een vrolijke
lach op het gezicht. Marco, een bezoeker
met beperking, 45 jaar uit Helden vindt
het prachtig. “Het is allemaal leuk! Leuk
weer, leuke muziek, gisteren was ook
leuk, André Hazes Junior is leuk, alles is
leuk!” Dennis, 41 jaar uit Gorinchem is
niet zo’n fan van Dré Hazes, maar hij is
het wel met Marco eens: “Alles is hier
leuk.” Bert van Dijk, 62 jaar uit Helden,
Marco’s begeleider kijkt lachend toe.
“Het is mooi voor de jongens. Ze hebben
veel fun op Funpop.”

Bezwaren
tegen plannen
dijkverbetering
Inwoners van Grubbenvorst en Lottum hebben bezwaren tegen de
dijkverbeteringsplannen van Waterschap Limburg in beide dorpen.
Maandag 22 mei diende hun zaak bij de Raad van State.
Volgens Waterschap Limburg zijn
maatregelen nodig in het Maasdal bij
Grubbenvorst om inwoners, bedrijven
en infrastructuur beter te beschermen
tegen overlast bij hoogwater van de
Maas. De dijken voldoen op bepaalde
gedeelten nu niet aan de veiligheidsnormen. De maatregelen bestaan
onder meer uit het aanleggen van
een damwand en het ophogen van
een weg. Gedeputeerde Staten van
Limburg hebben het projectplan
goedgekeurd. Het college van B&W
van Horst aan de Maas heeft een
omgevingsvergunning verleend voor
de uitvoering van het projectplan.
Tegen het projectplan, het goedkeuringsbesluit en de omgevingsvergunning komen vier inwoners van
Grubbenvorst in beroep bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Zij vinden dat er

alternatieven voor de dijkverbetering
zijn en dat er onvoldoende onderzoek
is uitgevoerd. Ook vrezen ze overlast
door de wegophoging. Bovendien zou
de schadeloosstelling niet zijn
gewaarborgd.
In Lottum wil het waterschap
onder meer de dijk vernieuwen.
De Opperdonkseweg, Veerweg en
Kerboschlaan worden in de nieuwe
situatie over de nieuwe dijk aangelegd. Tussen de Opperdonkseweg en
de Veerweg komt er een fietspad op
de dijk.
Tegen de dijkverbetering bij
Lottum is één omwonende in beroep
gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij vindt de maatregelen
niet passen in het landschap. Er is
volgens hem een beter alternatief.
Ook wil hij compensatie voor het
verlies van grond.

Vier generaties
Met de geboorte van achterkleinkind Eline Bouten is Christien Loenen-Maas uit Leunen opnieuw
superoma geworden. Eline is dochter van Elly Cox uit Sevenum en kleindochter van de uit Melderslo
afkomstige Mia Cox-Loenen.

Stichting BuitenGewoonBereikbaar

Aanbestedingsprocedure
glasvezel buitengebied gestart
De aanbestedingsprocedure voor aanleg, beheer en onderhoud van een glasvezelnetwerk in het buitengebied
van Horst aan de Maas is gestart. Dat laat Stichting BuitenGewoonBereikbaar weten.
De procedure bestaat uit twee
stappen: een selectiefase en een gunningfase. In de selectiefase worden de
partijen in de gelegenheid gesteld hun
interesse kenbaar te maken. Om deel
te mogen nemen aan de gunningsfase
moet men voldoen aan een aantal
voorwaarden waaronder reageren voor
7 juni. De volgende stap is de gunningsfase. De geselecteerde partijen
krijgen aanvullende informatie en
worden verzocht om een inschrijving te
doen. Gunning vindt plaats op basis van

economisch meest voordelige inschrijving, wat betekent dat niet alleen
wordt gekeken naar de prijs, maar ook
naar de kwaliteit. De huidige planning
is om de gunning toe te kennen in
september.

Garantstelling
door gemeente
Een eerdere verwachting was
dat eind 2016 gestart kon worden
met de aanleg van het netwerk. Dat

is door twee redenen niet gelukt,
stelt BuitenGewoonBereikbaar. De
financiële garantstelling door de
gemeente nam veel tijd in beslag en
dat had tot gevolg dat er een openbare
aanbesteding plaats dient te vinden.
“Het gaat misschien niet zo snel als
in eerste instantie de bedoeling was,
maar daadwerkelijke realisatie komt
in zicht waarbij in dit burgerinitiatief
zorgvuldigheid en realisatie de hoogste
prioriteit hebben. Dat is waar we
uiteindelijk met zijn allen voor gaan.”
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Passende
prijsjesdagen

vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 mei

Restant paren met kortingen tot 70%
Hoofdstraat 14 Horst • www.pastschoenen.nl

Finn Comfort • Gabor • Piedi Nudi
Footnotes • Mephisto • Durea
Mjus • Van Bommel • Australian
Wolky • Giorgio • Ganter
Pikolinos • Nero Giardini • Think

volg ons ook op
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27e editie

Dansmiddag voor 55+

Opel Kadett C meeting
in Kronenberg

In Froxx in Horst vindt op dinsdag 6 juni een dansmiddag plaats voor
55+’ers. Deze middag duurt van 13.30 tot 16.00 uur er is voor iedereen
toegankelijk.
Er worden stijldansen en Latijns
Amerikaanse dansen gedraaid, evenals veel lijndansen en oude dansen
zoals de Veleta en Sint Bernhardswals.
Ook op dinsdag 4 juli is er een
dansmiddag. Vanaf september wordt

De 27e Internationale Opel Kadett C meeting vindt van vrijdag 26 tot en met zondag 28 mei plaats op het
evenemententerrein in Kronenberg. Dit festival wordt georganiseerd door Opel Kadett C Club Nederland.

Tijdens dit weekend zijn er
ongeveer 150 tot 200 Opel Kadetts
van het type C (gebouwd van 1973
tot en met 1979) aanwezig op het
evenemententerrein. De Kadett C is
uitgebracht in diverse modellen zoals
de Coupé, Sedan (Limousine), Caravan
(Stationcar), City en Aero. De deelnemers en hun Kadett C’s komen
uit Nederland, België, Duitsland,
Luxemburg, Engeland en Denemarken.

De Kadettjes zijn er van zo goed
als nieuw, of in een gerestaureerde
showroomstaat tot ongerestaureerd
oudje. Maar allemaal zijn de deelnemers liefhebbers. Zij kunnen tijdens het
weekend technische tips en informatie
uitwisselen, elkaars Kadett C’s bekijken
en bewonderen en onderdelen kopen
of verkopen. Voor de kinderen is er
deze dagen een kinderhoek waar zij
deel kunnen nemen aan een kleurwed-

strijd of zich uit kunnen leven op het
springkussen. Het weekend start op
vrijdag vanaf 12.00 uur en eindigt op
zondag rond 15.00 uur met de prijsuitreiking. Dan worden prijzen uitgereikt
voor de mooiste Kadett C’s van elke
type en zal de eigenaar van de mooiste
Kadett C van de club, de wisselbeker
overhandigd krijgen. Neem voor meer
informatie contact op via opelkadettcclubnederland@kpnmail.nl

Het in oprichting zijnde wijkcomité de Risselt in Horst organiseert op dinsdag 30 mei een bewonersbijeenkomst voor bewoners uit de wijk in Horst. De avond wordt gehouden in het gebouw van Mikado en duurt van
19.30 tot 21.30 uur.
wijk. De drie thema’s die op de agenda
staan zijn verkeer en veiligheid, groen
en de pleinen. Deze thema’s kwamen
naar voren uit eerdere enquêtes die

Jong Nederland Horst
houdt open dag
Jong Nederland Horst houdt op zondag 28 mei haar jaarlijkse open dag.
Deze wordt van 14.00 tot 17.00 uur gehouden bij de blokhut aan de
Toon Hendriksstraat.

Bewonersavond wijk de Risselt
Op deze avond gaat het wijkcomité in gesprek met de bewoners,
de gemeente, Dichterbij en politie en
wordt samen gekeken naar en in de

deze middag twee keer in de maand
aangeboden. Iedere eerste en derde
dinsdag van de maand van 13.30 tot
16.00 uur stijl- en lijndansen voor
senioren. Kijk voor meer informatie
op www.froxx.nl

huis aan huis verspreid waren.
Deelnemers kunnen zich
aanmelden via wijkcomitederisselt@
gmail.com

Belangstellende jeugd kan deze
dag aan diverse spellen meedoen,
zoals een kabelbaan, een klimwand,
schminken en een springkussen. Thema
is dit jaar jungle. Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar (en hun ouders) mogen
een kijkje nemen en spelenderwijs
de vereniging Jong Nederland en de

drumband leren kennen. Er kan kennis
gemaakt worden met de vrijwilligers
en ook is er een informatiestand waar
verder uitleg over Jong Nederland en
de drumband gegeven wordt.
Kijk voor meer informatie op
www.jnhorst.nl of de Facebookpagina
Jong Nederland Horst.

Hemelvaartsdag geopend van 9.00-17.00 uur

Proef • Beleef • Geniet

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin

Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

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

www.vitellius.nl

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
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Wijnhoven Horst verhuist
Binnenhuisadviseur Wijnhoven in Horst verhuist op maandag 29 mei naar Industriestraat 17 in Horst. Het bedrijf
opent haar deuren weer op dinsdag 30 mei.
Voorheen was Wijnhoven Horst
gevestigd op de Expeditiestraat in
Horst. De nieuwe showroom is in het
voormalig pand van Poels Design.
Wijnhoven is namelijk begin dit jaar

gefuseerd met de Poels Retail Groep.
Vanaf 30 mei liggen de twee bedrijven bijna naast elkaar. “De nieuwe
locatie is perfect gelegen”, aldus
Marc Wijnhoven. “In dit pand kunnen

we de klanten nog beter bedienen.”
Tijdens het eerste weekend van
30 mei wordt er een open weekend
gehouden waarbij iedereen de nieuwe
locatie kan komen bezichtigen.

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

winkel&bedrijf 09
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Woonhuis gezocht in Horst
(hoekwoning/2 onder 1 kap).
Gewenste woonoppervlakte tussen de
110 en 140 m2. Het liefst met garage.
Contact: 06 30 73 80 88.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Heel veel srt. Hortensia’s o.a.
magical, annabelle, pluim. Zondag
4 juni Hortensiadag!!! Info: www.
veld-tuinplanten.nl. Hebe, viburnum,
vlinderstruik e.a. heesters (op
stam). Open za 9.30-16.30 uur Oude
Heldenseweg Maasbree 06 40 32 71 08.
Bonen aanbinders gevraagd.
Touwtjes aanbinders gevraagd voor
aan bonenplanten, per direct, liefst
met ervaring. Mts Verhaeg Kranestr 38
Horst. Tel. 077 398 65 90.
Tuinhulp. Gevraagd tuinman
voor algemeen onderhoud tuin in
Horst werkzaamheden in overleg.
077 398 20 62.

Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden vanaf € 150,00 incl.
tapijt en leggen. Raambekleding gratis
meten en monteren. Laminaat, vinyl,
tapijt vloeren. Bel 06 16 37 45 14 voor
gratis offerte.
Te koop Honda CBF500 zwart, in zeer
goede staat. Bouwjaar 2008, km stand
24.127. Tevens te koop motorpak
heren XL en dames M merk Macna en
HJC helm maat xs. Tel. 06 10 57 34 96.
Reünie St.Jozefschool-MeuleveldPeelhorst op 23 sept. Info en opgave
(tot 1 juli): www.detwister.nu
Huurwoning gezocht in Horst en
omgeving voor gezin: 2 volwassenen
en 1 baby/peuter. Vanaf eind augustus
2017. Voor maximaal een 1/2 jaar.
Contact: 06 22 75 64 02.
Verloren autosleutels
op 22 mei, nabij Kerkstraat,
Lambertusplein. 06 15 02 44 29.
Verloren maandag 22 mei tussen
Jeu de Boules Club Horst en Van
Vlattenstraat in Sevenum een zwarte
rugzak met inhoud. 077 467 44 12.

TUINMEUBELEN
’t Nest opent nieuwe locatie
Kinderopvang ’t Nest heeft op zaterdagochtend 20 mei een nieuwe locatie geopend in Sevenum.
De nieuwe locatie, die ’t Zaerums Nest heet, werd officieel geopend door onder andere wethouder
Ger van Rensch van gemeente Horst aan de Maas en de kinderen van ’t Zaerums Nest.
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Alles wat u nodig heeft op het gebied van: tenten,
kampeerartikelen, slaapzakken, barbecue’s, tuinmeubelen,
gasﬂessen, kampeermeubelen en nog veel meer.

Oh, zit dat zo!

Meijelseweg 51,
5986 NH Beringe
077 - 466 91 94
www.buitenhuisberinge.nl

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

Onbegrijpelijk voor volwassenen:
de populariteit van vloggers
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Enzo Knol, Teske de Schepper en de Venrayse Dylan Haegens:
deze namen zeggen de meeste 40+’ers niet zoveel. Maar vraag iemand
onder de 18 wie het zijn en je krijgt vast en zeker tekst en uitleg.
Jongeren zijn dan ook precies de doelgroep van deze immens
populaire vloggers. Maar waarom kijken jongeren massaal naar
mensen die boodschappen of hun nagels doen?

Vlogs zijn videodagboeken of
video’s waarbij mensen zoals jij en
ik vertellen over hun ervaringen.
Ze praten bijvoorbeeld over games,
make-up of muziek, of wat ze in
het dagelijks leven meemaken.
Deze YouTubers groeien vaak uit tot
echte beroemdheden. Kijk er niet van
op als bij een YouTube-evenement
boyband-achtige taferelen plaatsvinden: gillende fans die uren in de
rij staan voor een handtekening,
meiden die flauwvallen en duizenden
telefoons die alles vastleggen.
Maar waarom kijken met name
jongeren zoveel naar mensen die
ogenschijnlijk nietszeggende dingen
doen als verhuizen of zich letterlijk
vervelen? Mensen zijn voorgeprogrammeerd om bepaalde anderen op
een voetstuk te plaatsen. Dan doen
we al eeuwen: van Griekse goden tot
filmsterren en nu dus vloggers:

we hebben graag iemand om naar op
te kijken. Ontsnappen uit de routine,
nieuwsgierigheid of leedvermaak:
redenen te over om anderen in de
spotlight te volgen.
Met name tieners kunnen niet
stoppen met kijken naar vloggers.
En dat is logisch, want zij zitten volop
in hun identiteitsontwikkeling. En dat is
een van de belangrijkste aanleidingen
van fascinaties met vloggers, want we
ontwikkelen onszelf vaak door te kijken
naar anderen. Wat hebben populaire
mensen aan? Hoe gedragen ze zich?
Door ons te spiegelen aan onze voorbeelden, ontdekken we wie we zelf zijn.
Vloggers bieden jongeren de kans
om hen te bekijken op een manier
die perfect past bij de kijkgewoonten
van de jeugd. Jongeren hebben vrijwel
onbeperkte toegang tot YouTubers op
momenten die ze zelf kiezen. En het
wordt visueel aantrekkelijk geserveerd.
De meeste succesvolle vloggers zijn
daarnaast vrij positief en zelfverzekerd:

zó wil je als puber natuurlijk ook
worden!
Vloggers profiteren van de
aandacht via reclame-inkomsten op
YouTube of hun eigen merchandise.
Maar ook reclamemakers weten
hen inmiddels te vinden. Zo maakt
Dylan Haegens bijvoorbeeld reclame
voor Rabobank, waarmee de bank
jongeren bewust wil maken van het
nut van een spaarrekening of een
eerste hypotheek. Hoewel het voor
ouders vaak onbegrijpelijke taferelen
zijn, zijn vloggers voor jongeren de
Marilyn Monroes en Michael Jacksons
van hun generatie.
Meer over uiteenlopende communicatieonderwerpen vind je op
blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst

Hemelvaartsdag
en zondag openr
van 12.00 tot 17.00 uu

Aardbeienplant
in hangpot
Fragaria. Ø 21 cm.
Per stuk

5.

7.99

99
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Wat
zeg je?
De afgelopen weken was er veel kritiek op de website GeenStijl. Onder anderen
ministers Jet Bussemaker en Melanie Schultz
van Haegen hebben opgeroepen tot een
boycot van de website vanwege seksistisch
commentaar dat bij sommige artikelen
wordt geplaatst. Een meerderheid van de
inwoners van Horst aan de Maas, 66 procent,
vindt het een goede zaak dat de politiek
zich inzet tegen seksisme op internet en
sociale media. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Een van de eersten die onlangs kritiek uitte
op de werkwijze van GeenStijl was Volkskrantcolumniste Heleen Mees die adverteerders wees
op de seksistische aard van de site. Daarna volgden ministers Bussemaker en Schultz van Haegen
die adverteerders opriepen de site te boycotten.
Het merendeel van de inwoners van Horst aan de

Inwonerspanel

1.672 leden

24
05

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Je mening uiten kan ook
op een fatsoenlijke manier’
31%
Eens

41%
Oneens

Neutraal
28%
Politiek moet zich niet
bemoeien met vrijheid
van meningsuiting

Maas vindt het goed dat de politiek zich daarmee er echter wel grenzen zeggen zij. “Vrijheid van
meningsuiting betekent niet het beledigen van
bemoeit. “Ook om verloedering van de maatschappij tegen te gaan. Men behoort zich fatsoen- mensen. Je mening uiten kun je ook op een
fatsoenlijke manier
lijk te gedragen”, vindt
doen.” Respect voor
deze persoon. “Het is wel
‘Er zijn grenzen’
elkaar hebben is veel
goed om een signaal af
belangrijker. “Iemand zal
te geven dat niet alles
‘Respect voor elkaar hebben’
toch de regels van vrijkan. Maar zich er echt
‘Is geen vrijbrief om alles te
heid van meningsuiting
mee bemoeien? Alleen
moeten bepalen, al zijn
als het helemaal uit de
roepen’
het maar de fatsoenshand gaat lopen”, denkt
regels. Of moet je alles,
een ander. Sommigen
maar dan ook echt alles, zomaar kunnen zeggen?
vinden dat er wel andere dingen zijn waar de
Ik vind van niet.”
politiek zich veel beter druk over kan maken.
“Het is een website. Vind je het niets, dan kijk je
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
er toch niet op.”
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
Je kunt je echter afvragen of op deze manier
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
de vrijheid van meningsuiting niet in het geding
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
komt. Hoewel de meerderheid vindt dat vrijwww.tiphorstaandemaas.nl
heid van meningsuiting een groot goed is, zijn

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 350 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

Intensieve veehouderij
Dinsdagavond 9 mei werd er aandacht besteed in de raad aan de
intensieve veehouderij. Er werd volgens de omgekeerde wereld
geredeneerd.
Veel boeren en het CDA voorop,
redeneren dat bijvoorbeeld de
varkensboeren het moeilijk hebben
omdat ze belemmerd worden door
regels. Echter, we moeten dat wel in
de juiste context plaatsen. Toen er
ruimte genoeg was, werd er weinig
geregeld. Echter, de laatste jaren
heeft er een enorme concentratie

plaats gevonden. Niet alleen het aantal
dieren zelf is het probleem, maar
vooral de concentratie. Uitstoot, stank
en mest in relatie tot grondoppervlakte.
Gevolg is misstanden, bij een deel van
deze boeren in zowel dierenwelzijn
als milieu, stankoverlast en uitstoot.
Daarom zijn regels opgesteld. Nu wordt
er dus geregeld (in nog beperkte mate)

wat de sector zelf niet geregeld heeft
en nog te veel laat liggen. Met te
veel overlast loop je vanzelf tegen de
muur. De keuzes die nu door sommige
partijen worden gemaakt, zijn nog
steeds ouderwets: laat ze groeien, dan
innoveren ze automatisch en dan wordt
het gemiddeld vanzelf beter zeggen ze.
Ook voor een LOG (langzaam
oplopende gezondheidsproblemen) is
de situatie scheef. De gedachte van,
‘daar wonen weinig mensen, dus daar
mag het stinken’ is een miskenning

van het belang van degenen die er
wel wonen. In feite zeg je dan dat het
gebied onbewoonbaar verklaard mag
worden en dat je daar moet werken in
onhoudbare situaties. Voor alle bedrijven hoort te gelden dat je direct buiten
de omheining moet kunnen lopen in
een aanvaardbaar milieu, zoals bij elk
ander bedrijf. Dat wil zeggen dat aan
de rand van het terrein niet meer dan
14 odeur mag worden gemeten, dat er
geen extra fijnstof mag worden gemeten (mensen werken daar). Het gaat

niet om een gehele of gemiddelde
plafond emissie voor de gemeente.
Het gaat vooral ook om elke lokale
situatie. Pas dan zorg je goed voor de
inwoners van je gemeente en voor
de omwonenden van een bedrijf. Niet
door bepaalde gebieden of bedrijven
maar los te laten, ook nog gevoed
door een matig vergunningen beleid
en een gebrek aan handhaving.
Peter Strijbosch
Werkgroep Behoud
woonomgeving de Paes

Wij zoeken een
(24-36 uur)

DTP’er

www.kempencommunicatie.nl/vacature
werkt direct
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Bespreking Poll week 19

Ik gebruik altijd fairtrade producten
Onlangs was het de week van de fairtrade. De werkgroep Fairtrade
Horst aan de Maas vroeg toen aandacht voor het onderwerp. De werkgroep
streeft ernaar om als Horst aan de Maas de titel Fairtrade Gemeente te
krijgen. Een Fairtrade gemeente werkt samen met winkels, horeca, bedrijven,
organisaties, inwoners en de lokale overheid aan meer eerlijke handel. Ook in
je eigen huishouden kun je fairtrade producten gebruiken. Slechts 6 procent

van de inwoners van Horst aan de Maas zegt alleen maar dit soort producten
te gebruiken. Zij helpen daarmee de producenten in ontwikkelingslanden
en zorgen ervoor dat zij een eerlijke prijs voor hun waar krijgen. De overige
94 procent geeft aan ook veel andere producten te gebruiken, die niet Fairtrade
zijn. Zij vinden het bijvoorbeeld te duur of vinden het misschien belangrijker om
de eigen lokale ondernemers te steunen.

Ik ruil Hemelvaart liever in voor vrij op 5 mei
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2017, dat onlangs in opdracht van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei werd gehouden, dat 70 procent van de Nederlanders
vindt dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag moet worden. Nu is nog in de
meeste cao’s geregeld dat 5 mei een keer in de vijf jaar een vrije dag is. Mocht
5 mei inderdaad een vrije dag worden, dan zouden mensen daar best een andere
vrije dag voor in willen leveren, blijkt uit onderzoek. Voor veel mensen hebben
dagen als Goede Vrijdag en Hemelvaart geen religieuze betekenis (meer), terwijl

5 mei een dag is die voor iedereen in Nederland een collectieve betekenis heeft.
We voelen ons dan het sterkst met elkaar betrokken. Kunnen we dan niet beter
een religieuze feestdag schrappen als collectieve vrije dag?
Er is echter al steeds minder maatschappelijke aandacht voor de kerk en religieuze feestdagen. Er zijn mensen die juist wel stil willen staan bij bijvoorbeeld
Hemelvaart en op deze dag naar de kerk willen gaan.
Ik ruil Hemelvaart liever in voor vrij op 5 mei. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 20) > Maak Buddyproject onderdeel van lesprogramma > eens 64% oneens 36%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 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

Wat stinkt hier?
Op 24 juli 2006 werd het Bestemmingsplan Park de Peelbergen
vastgesteld, waarin de Kleefsedijk de zuidgrens van het toeristische gebied
werd: “De verwachte functionele omslag van de daar nog aanwezige
agrarische bedrijven moet goed gaan aansluiten bij reeds bestaande
toeristische/recreatieve voorzieningen (onder andere het AC-Motel).”
Echter, exact 1 week later (op
31 juli 2006) diende boer Haenen de
startnotitie van Klevar in, waarbij deze
zelfde Kleefsedijk een LOG (landbouwontwikkelingsgebied) moest worden.
Als iets elkaar bijt dan is het natuurlijk de bestemming toerisme en de
bestemming LOG. Wat gebeurde hier?
De provincie heeft in de navolgende
jaren hemel en aarde bewogen om het
LOG (tegen de wil van de gemeente)

gerealiseerd te krijgen, wat uiteindelijk
niet gelukt is. Echter nog steeds wordt
er enorme druk uitgeoefend om aan
de Kleefsedijk een megafarm toe te
staan. Horst aan de Maas staat op het
punt om een nieuw Bestemmingsplan
Buitengebied aan te nemen. De toeristische sector is in de jaren enorm gaan
groeien, dus je zou verwachten dat de
bedoeling (van 2006) om het gebied
als recreatief gebied aan te wijzen, nu

heel zeker uitgevoerd zou gaan worden.
Echter, die ene boer met die ene adviseur blijken zoveel invloed te hebben
dat dit nog steeds ernstig ter discussie
staat. Terwijl Horst al genoeg varkens
heeft. We staan (volgens het CBS) in
Nederland op plek vijf wat betreft het
aantal varkens. Dat wil zeggen dat er
enkel in Horst aan de Maas méér varkens (268.006 stuks) rondlopen dan in
de hele provincie Drenthe, óf Friesland,
óf Groningen, et cetera. En dan zitten er
nog diverse grote aanvragen in de pen.
Verder blijkt de toeristische sector tijdens
een overleg met bovengenoemde adviseur onjuist te zijn geïnformeerd over
de geurtoename van de plannen aan

de Kleefsedijk. Zeer kwalijk. Als je van
een kleine zeugenhouderij (met 2.000
dieren, vooral biggen, qua uitstoot iets
van 900 mestvarkens) een megafarm
met 8.280 mestvarkens maakt, ga je
de omgeving onvermijdelijk opzadelen
met enorme stankoverlast. Dat wijzen
zelfs de eigen cijfers (waarin vanwege
inzet van luchtwassers 85 procent is
weggerekend) van het bedrijf uit. En
dat kán niet de bedoeling zijn in een
voor de gemeente zo belangrijk toeristisch gebied.
Niek Verhaegh, Loes Mestrom,
Thea Lemmen, Loe Janssen, Rina
van Sprundel namens Werkgroep
Kleefsedijk

Ingezonden brief

Volksgezondheid nog niet buiten spel
De provincie Limburg moet van de Raad van State een groot deel van
haar huiswerk over doen. Behoud de Parel is in het gelijk gesteld.
De berekeningen voor met name
geluid zijn niet in orde en controleerbaar en daarom onvoldoende. Via een
voorlopige voorziening mag daarom
niet begonnen worden met de bouw
van de kippenafdeling voor 1.200.000
kippen, de slachterij, de bio-energiecentrale met vergister voor zogenaam-

Ysselsteyn

de groene stroom en de composteerderij. Behoud de Parel is tevreden met de
uitspraak. Wel zal zij de volgende
omgevingsvergunning, die de provincie
produceert, wederom kritisch tegen het
licht houden.
Met het uitstel van de bouw zijn
vooral de leefomgeving en het milieu

gebaat door minder ammoniak, stank,
fijnstof en veel minder verkeer in
Nederland en ver daarbuiten.
Het geeft ook de normale boerenbedrijven meer kans op overleven. Er
komen namelijk tientallen miljoenen
kilogrammen vlees minder op de
wereldmarkt per jaar.
Het NGB kan door de SDE-subsidies
onder de normale kostprijs produceren. Dit werkt prijsbederf in de hand.

Kleinere boeren kunnen hiertegen niet
concurreren. Door het uitstel, en hopelijk afstel, is er voor normale boerenbedrijven een grotere overlevingskans.
De strijd die Behoud de Parel voert
is nog niet gestreden. We gaan nu het
elfde jaar in zonder NGB. Behoud de
Parel blijft strijden voor een gezondere
regio en met name Grubbenvorst.
André Vollenberg,
namens Behoud de Parel

Hemelvaartsdag
geopend
van 08.30 - 15.00 uur

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF
tuinenterrasysselsteyn.nl

Horsterweg 42 - 5975 NB Sevenum - 077 4671406
sevenum@hubo.nl - sevenum.hubo.nl

Dendron
Die herkenbare geur van
frikadelbroodjes en puberzweet hangt nog steeds in het
Dendron College. Hoewel ik er
al lang niet meer naar school
ga, vind ik het altijd leuk om
er voor een verslag of interview nog eens rond te lopen
en me even weer zestien jaar
oud te voelen.
Iedere keer weer bekruipt
me daar het gevoel alsof de tijd
heeft stilgestaan. Toch is het
stiekem alweer dertien (!) jaar
geleden dat ik als brugpieper er
voor het eerst een bang voetje
over de drempel zette. Goed, de
monitor in de hal ziet er heel
wat moderner uit en de mintgroene stoeltjes in de aula zijn
ook vervangen. De zoemer klinkt
een stuk luider dan ik gewend
ben. Maar de rest van het
gebouw is nog precies hetzelfde.
In het Frans-lokaal hangen
dezelfde kaarten en posters aan
de muur en in de aula prijken de
kunstwerken die mijn klasgenootjes ooit geschilderd hebben.
De leraren en het personeel zijn
nog grotendeels de vertrouwde
gezichten van toen. En die geur?
Die verandert denk ik nooit.
Hoewel ik destijds niet kon
wachten om het Dendron te
verlaten en de wijde wereld
(ofwel Nijmegen) in te trekken,
zou ik er tegenwoordig heel wat
voor geven om gewoon weer
eens een maandje op de
middelbare school te zitten. Fijn,
gemakkelijk, niet te veel
verantwoordelijkheden. Zo nu en
dan wat woordjes en jaartallen
stampen of een boek lezen,
maar voor de rest bestaan mijn
herinneringen aan die tijd vooral
uit kletsen met vriendinnen,
M&M’s eten in tussenuren en
softbal spelen in de zon. Een
vertekend beeld? Vast. Maar als
ik nu terug kon gaan in de tijd
waren dat de jaren die ik nog
eens over zou willen doen.
Zonder die ene natuurkunde
docent dan alsjeblieft.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
24 mei 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis gesloten
op Hemelvaartsdag
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.

Wijziging afvalinzameling
vanwege Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval op
25 mei zouden aanbieden, kunnen PMD en
restafval op zaterdag 27 mei (vóór 07.00 uur)
aan de straat zetten. Voor keukenafval is er
geen inhaaldag.

U kunt dit op de eerstvolgende reguliere
ophaaldag aan de straat zetten.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op
uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Laat ons uw initiatief weten
Bent u bezig met een initiatief of heeft u ideeën waarover u met ons in gesprek wilt,
kom dan naar een van onze bijeenkomsten! Woont u in gebied ‘Peel’, Sevenum, Kronenberg,
Evertsoord, America of Griendtsveen, kom dan op maandag 29 mei om 19.00 uur
Gemeenschapshuis Aan de Brug, Past. Jeukenstraat 10 in America. Daar staan we samen
met Synthese en Wonen Limburg voor u klaar om in gesprek te gaan over uw initiatief
rondom groen, verkeer, zorg, wonen of opbouwwerk.
Initiatief nemen
We zien steeds meer dat inwoners die iets
willen, zelf het initiatief nemen om dit voor
elkaar te krijgen. Het betreft grote en kleine
initiatieven die goed zijn voor de eigen
leefomgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
de herinrichting van een groenvoorziening
waar buurtbewoners samen mee aan de slag
gaan.
Maar ook een dorpsdagvoorziening, gerund
door vrijwilligers, waardoor vooral oudere
mensen mee kunnen blijven doen en langer
thuis kunnen wonen. Positief neveneffect
daarvan is dat bewoners elkaar beter leren
kennen en elkaar als dat nodig is weten te
vinden.

Wij kijken of/waar verbindingen gelegd kunnen
worden. Voordeel is dat niet iedereen zelf het
wiel hoeft uit te vinden. We ondersteunen als
dat nodig is; advies geven, verstrekken van een
geldelijke bijdrage.

Verbinden
Wij proberen zoveel mogelijk initiatieven
te volgen en contact te leggen met de
initiatiefnemers.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Gertie Peeters,
bereikbaar via gemeente@horstaandemaas.nl of
via telefoonnummer 077  477 97 77.

Op locatie
Nieuw is dat we dit overleg nu op locatie doen.
Op 14 juni om 16.00 uur zijn we nog in MFC
De Meulewiek waar we graag in gesprek
gaan met initiatieven uit het gebied “Midden”,
waaronder de dorpen Horst, Hegelsom,
Melderslo en Meterik vallen. Eerder (op 8 mei)
waren we al te gast in Lottum waar we met
initiatieven uit het gebied Maas gesproken
hebben.

Subsidies duurzaam wonen
Op zoek naar je eerste woning in Horst aan de Maas? Of van plan een nieuw en duurzaam
huis te bouwen? Misschien kom je in aanmerking voor een subsidie van de gemeente.
De gemeente stimuleert duurzaam wonen, onder andere door het verstrekken van subsidies.
Sinds kort zijn er twee nieuwe subsidiemogelijkheden.Nieuwbouwwoning zonder gasaansluiting
Aardgas is een fossiele brandstof die een keer
opraakt. Gelukkig zijn er alternatieven zoals
koken op elektriciteit en het huis verwarmen met
aardwarmte. Wil je een huis bouwen zonder
gasaansluiting? Kijk op www.horstaandemaas.nl
of je in aanmerking komt voor een koopsubsidie
van € 3.000.
Duurzame starterswoning
Je eerste droomhuis gevonden? Overweeg dan
om dat meteen duurzamer te maken.
Bijvoorbeeld door betere isolatie of zonne
panelen. Dat scheelt elke maand in de energie
rekening! Om je over de drempel heen te hel
pen, is er een subsidie mogelijk van maximaal
€ 6.000. Deze subsidieregeling staat open voor
starters op de woningmarkt die vanaf 1 januari
2017 een bestaande woning hebben gekocht
in Horst aan de Maas. Voorwaarde voor een

subsidie is een woonplan. Dat is een advies van
experts over het duurzamer maken van je huis.
De gemeente betaalt de kosten voor dat plan.
Meld je daarvoor aan via www.zamenthuis.nl.
Levensloopbestendige nieuwbouwwoning
Maar de gemeente doet meer om het wonen
in Horst aan de Maas aantrekkelijk te maken.
Bijvoorbeeld met een subsidie voor het
levensloopbestendig maken van een nieuw
bouwwoning. Dit betekent dat het huis zo wordt
gebouwd dat bewoners er tot op hoge leeftijd
en met eventuele beperkingen in kunnen blijven
wonen. De subsidie is maximaal € 8.500 per
woning.
Kijk voor meer informatie en een
overzicht van alle stimuleringsmaatregelen op
www.horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
Grubbenvorst
Kloosterstraat 76
Schoolstraat 3
Wilhelminastraat 2
Mgr Joostenstraat 31
Horst
Pr. Marijkestraat 5

Kronenberg
Simonsstraat ongenum
merd
Melderslo
Hogeweg 13

Meterik
Bosstraat ongenummerd
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Nieuwsbrief Duurzaam Horst aan de Maas
De gemeente geeft een nieuwe digitale nieuwsbrief uit: Duurzaam Horst aan de Maas. Daarin leest u over lokale initiatieven en projecten, wat de gemeente doet aan duurzaamheid en welke
bijeenkomsten of regelingen er zijn op het gebied van duurzaamheid.
De hoofdthema’s zijn energie, afval, vervoer,
water en groen. Is er belangrijk actueel nieuws?
Dan maken we een extra nieuwsbrief zodat u
snel op de hoogte bent.
Meld u aan!
Bent u geïnteresseerd in duurzaamheid in

Horst aan de Maas? Meld u zich dan aan
voor de digitale nieuwsbrief.
Ga naar www.horstaandemaas.nl, rubriek
‘Nieuws’. Daar vindt u de eerste editie van
de nieuwsbrief en een link naar een aanmeld
formulier. Vul daar uw emailadres in.
Dan krijgt u automatisch iedere nieuwsbrief

per email toegestuurd. U kunt zich op ieder
moment uitschrijven via een link onderaan
de nieuwsbrief.
Uw input is welkom
Heeft u ideeën voor onderwerpen in de nieuws
brief? Bijvoorbeeld een duurzaam initiatief in

uw buurt, het verhaal van uw duurzame
woning/bedrijf of een bijeenkomst over duur
zaamheid?
Geeft u dit dan aan ons door. Stuur een
email naar gemeente@horstaandemaas.nl
onder vermelding van Nieuwsbrief
Duurzaamheid.

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

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

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

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

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.

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.

Diepeling
De Diepeling is een gebied van 75 hectare, voorheen natuur- en
landbouwgronden, en nu vooral een waterplas, gelegen op de grens van
de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas, nabij Tienray.
Vanaf 1975 wordt hier zand- en
grind gewonnen. Al lang worden
de procedures gekenmerkt door
een zeldzame stroperigheid.
Steeds weer werd de vergunning
verlengd, de ontginning tijdelijk
stilgelegd vanwege de malaise

bij de afnemers van zand- en grind,
werden daarna weer gronden
aangekocht en toestemming verleend
om nog dieper te mogen uitgraven
en nieuwe einddata vastgesteld. Nu
is er een gebiedsvisie ontwikkeld,
bestemmingsplannen van de

voormalige gemeenten worden gelijk
getrokken en er is een overkoepelende
organisatie, Maasgaard. Prachtig is de
ontwikkeling van natuur en de aanpak
van Molenbeek en Lollebeek nabij de
Diepeling.
Maar inmiddels is het gebied nu
bijna 40 jaar niet toegankelijk voor het
publiek. Het besluit van de vroegere
gemeente Meerlo-Wanssum voor
kleinschalige recreatieve functies, zoals

fietsen en wandelen heeft geen effect
mogen hebben. Beide gemeenten, provincie en waterschap zijn gezamenlijk
verantwoordelijk. Maar wie controleert
nu het proces en eerder gemaakte
afspraken? En gaan we dat merken?
En wanneer? De Diepeling en omgeving
moeten een toegankelijke parel in onze
gemeente worden.
Jan van Dijk,
PvdA Horst aan de Maas

Kosten uitvoering participatiewet onder druk?
NLW Groep is hét werkbedrijf voor sociaal-maatschappelijke werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg West, dat staat voor waardevol en
passend werken met mensen met een arbeidsbeperking.
In de Participatiewet, waar de
NLW onder valt, is vastgelegd dat er
banen moeten zijn voor mensen met
een lage loonwaarde. Gemeenten
zijn hiervoor verantwoordelijk. Met
werkgevers is via een sociaal akkoord

afgesproken dat zij mensen met
een arbeidsbeperking werk bieden.
Iedereen die kan werken maar daarbij
ondersteuning nodig heeft, valt sinds
1 januari 2015 onder de Participatiewet.
De NLW bemiddelt mensen op bedrij-

ven: Social Return on Investment en is
bedoeld om mensen met een afstand
tot te arbeidsmarkt binnen bedrijven in
te zetten, om zo bij het uitvoeren van
een opdracht ook maatschappelijke
winst te realiseren. En een bedrijf kan
werk inhuren bij de NLW, werk zoals
assemblage en montage, kartonnage of
logistiek. In de kadernota die opiniërend behandeld is in een themabijeen-

komst blijkt nu dat de kosten voor de
uitvoering onder druk staan, omdat de
afbouw van de Wsw landelijk minder
snel gaat dan voorzien was. De NLW en
de deelnemende gemeenten Horst aan
de Maas, Peel en Maas en Venray staan
nu voor de uitdaging dit verschil tussen
de rijksbijdrage en de loonkosten van
de Wsw-medewerkers te compenseren
door hogere opbrengsten en lagere

uitvoeringskosten. Wij als SP vinden
het erg belangrijk dat de NLW haar
taak kan blijven uitvoeren, want ieder
mens heeft recht op een daginvulling
waar hij of zij zijn persoonlijke
talenten en kwaliteiten tot zijn recht
kan laten komen. Waar ieder mens
zich gelukkig in voelt.
Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

uw eigen leefomgeving het liefste zou
willen zien.
Waarom deze oproep? Omdat het
goed is dat iedereen op de hoogte is
van de veranderingen die eraan zitten
te komen in het ruimtelijke domein.
Daarbij is het goed om te weten dat de
makers van dit soort wetten niet alleen
ambtenaren op het gemeentehuis
zijn, maar dat u als inwoner van onze
gemeente zelf een duit in het zakje te
doen. Het zou dan ook goed zijn dat
iedereen zich, tegen de tijd dat het

nodig is, laat horen, zodat we straks
een document hebben liggen dat
wordt onderschreven door alle inwoners van Horst aan de Maas en niet
alleen door enkele belanghebbenden.
Wilt u hierover, of over andere
zaken met ons in gesprek? Dat kan!
Iedere eerste zaterdag van de maand
zitten we van 11.00 tot 12.00 uur
voor u klaar in de bibliotheek van
Horst.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Omgevingswet
Op dit moment zijn er erg veel ingewikkelde regels en plannen die de
ruimtelijke ordening in Nederland reguleren en op peil houden. Daar gaat
verandering in komen. De overheid wil dit graag gemakkelijker maken en
huidige wetten samenvoegen, en daarom zal de omgevingswet in 2019 in
werking treden.
Deze omgevingswet is een
bundeling van de wetgeving en de
regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet
zal het huidige systeem van bestemmingsplannen vervangen en die
zullen dus verdwijnen. Wat blijft, is

dat de gemeente verantwoordelijk zal
zijn voor een gezonde en veilige leefomgeving en een gezond leefklimaat.
En daarin bent u belangrijk.
De voorbereiding van de omgevingswet is zo opgesteld, dat participatie van de samenleving niet alleen

gewenst, maar ook nodig is. Binnenkort
zal de gemeente input van haar
inwoners vragen. Aan de hand van de
input die de gemeente krijgt van haar
inwoners, kunnen ruimtelijke visies
op worden gesteld die vervolgens ten
grondslag liggen aan de omgevingswet. Het is dus uitermate belangrijk dat
u uw stem laat horen, aangezien iedere
inwoner van onze gemeente hier op
den duur mee te maken zal krijgen.
Hiermee kunt u zelf een steentje
bijdragen en uw blik delen op hoe u
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GEPLUKT Arie Snellen

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.

Hij duikt graag in de historie van zijn familie en heeft samen met zijn vrouw Betsie zelfs al drie boeken samengesteld. Daarnaast is hij vrijwilliger voor diverse verenigingen en trotse opa van drie kleinzoons. Deze week wordt
Arie Snellen (69) uit Tienray geplukt.
Zijn ouderlijk huis stond in Lottum
waar zijn ouders een rozenkwekerij
hadden. Arie werd er geboren als elfde
in een gezin van twaalf. “Mijn moeder

was 45 jaar toen ze mij kreeg. De oudste en jongste in het gezin scheelden
21 jaar. Ik had in vergelijking met mijn
vrienden oude ouders. Ik kon ook wel

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

merken dat zij van een andere generatie waren. Al was mijn moeder, die oorspronkelijk uit het Westen van het land
kwam, best vooruitstrevend. Mijn vader
daarentegen was wat meer behoudend.” Zijn drie oudere broers kwamen
in het bedrijf terecht, Arie daarentegen
ging na de lagere school naar de mulo.
“Ik kon goed leren, vandaar. Ik werkte
in de vakanties uiteraard wel in de
kwekerij, maar ik had niet de ambitie
om in het bedrijf te stappen.” In plaats
daarvan kwam hij na de mulo bij de
Belastingsdienst terecht. In die tijd werden vanuit school de namen doorgegeven van leerlingen die geschikt zouden
zijn om als ambtenaar te functioneren.
“Vervolgens kwam er dan iemand van
de Belastingdienst kijken hoe je thuissituatie was. En als dat dan allemaal in
orde was en je slaagde, dan kreeg je
een baan.”
Arie werkte er uiteindelijk acht
jaar. In de tussentijd had hij Betsie
Huberts uit Tienray leren kennen. “Een
paar van mijn vrienden ‘vreejde’ met
een Tienrayse en zo leerde ik Betsie
kennen. Na vijf jaar verkering zijn we
in 1970 getrouwd. Eigenlijk waren we
dat toen nog niet van plan, maar ik
kreeg als ambtenaar een huurwoning
toegewezen in Lottum.” Het begin
van hun huwelijk was niet gemakkelijk. Het eerste kindje van Arie en
Betsie kwam levenloos ter wereld en
het tweede leefde maar één dag. Dat
was een moeilijke periode voor het

jonge stel. Arie besloot weg te gaan
bij de Belastingdienst en maakte een
opmerkelijke carrièreswitch. “De ouders
van Betsie hadden in Tienray een café
waar ze friet aan het loket verkochten. Op een vrijdagavond bedachten
we of het niet een idee zou zijn om
de loketverkoop te veranderen in een
cafetaria. Ook met in ons achterhoofd
de gedachte dat we waarschijnlijk geen
kinderen meer zouden krijgen.”
Zes dagen in de week stonden
Arie en Betsie, “ze noemden ons ook
wel ‘Snellen van de frikadellen’”, in de
cafetaria. “Het was een hele drukke
maar ook mooie tijd. We hadden
onze vaste klantenkring. Die omgang
met de mensen, die mis ik soms nog
wel.” In 1975 mochten ze alsnog zoon
Dave verwelkomen. “We besloten
toen dat als hij naar school zou gaan,
we zouden stoppen. We hebben de
cafetaria verkocht en vervolgens ben
ik tot 1980 horecameubilair gaan
verkopen.” Hij verzorgde de acquisitie
en was bladmanager van verschillende
bladen Bij Janssen Pers en Limburger
Weekbladpers de laatste zeven jaar
voor het lokale nieuwsblad Peel en
Maas van Venray.
Arie vulde zijn dagen echter niet
alleen met werken. Zo stapte hij in
1978 in de politiek. Eerst voor de
dorpslijst Tienray, in die tijd kenden
dorpen hun eigen politieke lijsten,
en later voor het CDA. Met tussenpozen zat hij bijna twaalf jaar in de
gemeenteraad van de voormalige
gemeente Meerlo-Wanssum. “Ik heb
altijd interesse gehad in de politiek,
ik volg het nu nog steeds. Voor mij
was belangrijk dat ik op deze manier
iets kon betekenen voor de gemeenschap. En door mijn politieke functie
wisten de verenigingen mij ook te
vinden.” Zo was hij 15 jaar voorzitter
van Toneelvereniging Mimus, 12 jaar
voorzitter van Heemkundevereniging

MeerloWanssum en inmiddels 6 jaar
bestuurslid van LGOG Kring ter Horst.
De interesse in geschiedenis deelt
hij met zijn echtgenote. Ze hebben
samen drie familieboeken geschreven,
samengesteld uit genealogiegegevens
en oude foto’s en zelfs gedichten van
Betsie’s grootvader. “Het is zo interessant om de geschiedenis uit te zoeken
en verbanden te leggen. Wat wel
grappig is: de eerste keer dat ik mijn
moeder een foto van Betsie liet zien
zei ze: ‘is dat er een van Huijs Sef uit
Melderslo?’ Bleek dat Betsie’s grootouders in Melderslo de buren waren
geweest van mijn opa en oma.”
In 2014 onderging Arie een hartoperatie en moest hij noodgedwongen
een stapje terug doen. Hij legde diverse
bestuursfuncties neer, al heeft het hij
vrijwilligerswerk niet helemaal opgegeven. “Ik ben nog steeds betrokken
bij de heemkundevereniging, Mimus
en de LGOG. Daarnaast zijn Betsie en ik
mantelzorger voor een oom van haar.
Weet je, vrijwilligers zijn zo belangrijk, ze vormen de slagader van de
samenleving. Zonder vrijwilligers zijn
we nergens. Het blijft alleen moeilijk
om jonge aanwas te krijgen.”
Naast het vrijwilligerswerk wandelt
Arie graag en passen hij en Betsie
regelmatig op hun drie kleinzoons op.
Trots laten ze een foto zien van drie
blonde jongens. “De jongste twee zijn
een tweeling. Die kun je bijna niet uit
elkaar houden”, lacht hij. Dan vertelt
hij over de reis naar Lourdes die hij
samen met zijn echtgenote vorig jaar
heeft gemaakt. “We gingen met de
laatste treinreis mee. Die reis heeft ons
erg goed gedaan. Daar konden we na
al die jaren ons verdriet om onze twee
kinderen een plek geven. De reis en de
gesprekken die we daar hebben gehad,
hebben ons echt geholpen met het
verwerkingsproces. Die reis heeft ons
energie gegeven.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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SV Melderslo-korfbalsters
winnen met duidelijke cijfers
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 21 juni tegen DSV 1 uit Diessen. De wedstrijd werd
gespeeld op sportpark De Haan in Haghorst.
SV Melderslo begon goed aan de
wedstrijd. Het was meteen scherp in
de afronding en kwam dan ook snel
op een 0-2 voorsprong. DSV wist de
stand weer gelijk te trekken, maar
daarna was het SV Melderslo dat de
wedstrijd overheerste. Verdedigend
stond de ploeg vrij stabiel en
aanvallend werden er mooie acties
gemaakt, die beloond werden met
doelpunten. DSV kreeg vooral van
afstand wel wat kansen, maar had

daarentegen veel pech in de afronding. SV Melderslo profiteerde hiervan
door vóór rust al op een voorsprong
van vijf doelpunten te komen. Bij een
stand van 4-9 begon de tweede helft.
SV Melderslo ging direct verder waar
het de eerste helft was gebleven.
Het kwam op een 4-11 voorsprong.
Tot de 5-13 bleef het bij SV Melderslo
goed lopen, daarna volgde, mede
door het betere voor verdedigen van
DSV, een aanvallend dipje aan de kant

van Melderslo. Verdedigend had SV
Melderslo het echter nog steeds goed
voor elkaar, waardoor de voorsprong
behouden bleef. In de slotfase kwam
SV Melderslo opnieuw tot scoren.
De wedstrijd eindigde uiteindelijk
in een stand van 15-6. Door winst
van de kampioenskandidaat blijft
SV Melderslo één wedstrijd voor
het einde op een tweede plaats
staan, één punt achter Klimroos uit
Hoogeloon.

Wittenhorst wint ruim
van hoofdklasser
Door: Henk Coppus, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst speelde op donderdag 18 mei tegen hoofdklasser
Alverna uit Wijchen. De talrijke meegereisde Horster supporters konden hun ogen niet geloven: een bijzonder sterk
spelend Wittenhorst veegde de vloer aan met de hoofdklasser.
Het grote Horster genieten begon
al in de beginfase van deze wedstrijd.
De eerste speldenprikken waren voor
een gedreven spelend Wittenhorst,
met vlotte aanvallen werd het doel
van Alverna belaagd. Na 15 minuten
was het dan ook raak: een gevaarlijk
indraaiende corner kon nog ternauwernood worden gered door de doelman,
echter tegen de koppende rebound van
Denny Bongers had de Alverna goalie
geen antwoord meer: 0-1. Een snelle
omschakeling in de 25e minuut na een
gele kaart voor Alverna spits Ruben
Rip wegens schwalbe leverde een
sterke actie van Michiel Hanssen op.
Een Alverna-verdediger werd knap uit-

gekapt, met een bekeken schot laag in
de hoek werd de doelman vervolgens
verrast: 0-2. Amper bekomen van deze
droomstart kon Alverna echter met het
nodige geluk weer terugkomen in de
wedstrijd. Een korte aarzeling tussen
doelman Sjors Witt en Daan Verlijsdonk
zorgde ervoor dat Daan de bal ongelukkigerwijs tegen Alverna-speler Cas van
der Wal aanschoot. De van richting
veranderde bal plofte pardoes in het
Horster doel: 1-2. Na een klein half
uur wist de goed doorzettende Frank
Peeters het leer voor de voeten van
Michiel Hanssen te krijgen: 1-3. Bij een
afgeslagen aanval lag de hele Alverna
defensie open. Denny Bongers soleerde

de overgebleven verdediger op het
verkeerde been en schoot onberispelijk
binnen: 1-4.
Na rust ging Wittenhorst verder
waar het was gestopt met het afmaken
van het karwei. In de 75e minuut werd
Denny Bongers dwars door het midden
aangespeeld en tegen zijn harde schot
had Alverna-doelman van Ginkel geen
verweer: 1-5. Twee minuten later werd
knullig uitverdedigen de thuisploeg
opnieuw fataal. De goalie liet vervolgens de bal los en Jeffrey Spee was er
als de kippen bij om dit buitenkansje te
verzilveren: 1-6. Een goed p
 erspectief
voor een gunstig gevolg van deze
zware nacompetitie.

SV Melderslo F2b
Kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
Het team F2b van korfbalvereniging SV Melderslo is kampioen
geworden. Het team speelde op zondag 20 mei tegen SVOC’01 uit
Oirlo. De meiden begonnen niet zo goed aan de wedstrijd, binnen
een paar minuten stonden ze al met 3-0 achter. Daarna wisten ze nog
wel een paar keer te scoren, maar met rust stonden ze toch nog met
drie doelpunten achter. Na de rust bleven de meiden hard werken en
net voor het einde kwamen ze terug op één doelpunt verschil.
Jammer genoeg duurde de wedstrijd voor hen net te kort om de
achterstand weg te werken. Ondanks het verlies kon er toch een
feestje gevierd worden. Ze waren namelijk toch kampioen omdat de
F2b de andere wedstrijden met ruime winst had afgesloten.

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

Kwaliteit heeft een naam

SV Melderslo E1 Kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De meiden van het team E1 van korfbalvereniging SV Melderslo, Fenne, Jikke, Iris, Mirthe en
Janneke, zijn zaterdag 20 mei kampioen geworden. Ze hebben 5 wedstrijden gewonnen, 49 doelpunten
gescoord en maar 12 doelpunten tegen gekregen. “Een terechte kampioen”, aldus de vereniging.
Ook de laatste wedstrijd was er een met veel doelpunten. Ze begonnen een beetje zenuwachtig,
waardoor de tegenstander uit Vierlingsbeek (DES) op 1-0 voorsprong kwam. Gelukkig maakten de
meiden snel de gelijkmaker: 1-1. Door prachtig samenspel en goed druk geven op de verdediging
wisten ze redelijk makkelijk uit te lopen tot 1-6. Vierlingsbeek kreeg af en toe een kansje, maar de E1
bleef goed korfballen. Verschillende mooie afstandsschoten en zelfs een schotje uit de rebound werden
mooi afgemaakt, waardoor de eindstand 2-11 werd.

25 mei Hemelvaart zijn onze
winkel en het terras geopend!
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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Zuid-Nederlandse kampioenschappen

Negen medailles HZPC
Door: zwemvereniging HZPC Horst
Het eerste deel van de Regionale Zomerkampioenschappen werd zaterdag 20 en zondag 21 mei gezwommen in
Eindhoven. HZPC behaalde hier in het tussenklassement een mooie zesde plek met in totaal negen medailles.
Omdat het enige 50-meter zwembad in Limburg in Kerkrade afgelopen
jaar gesloten is, werden de zomerkampioenschappen voor het eerst in
Eindhoven georganiseerd. Daarnaast
zijn de Limburgse kampioenschappen samengevoegd met provincie
Zeeland en provincie Brabant tot
Zuid-Nederlandse kampioenschappen.
Dit zorgde voor lange wedstrijddagen.
De wedstrijd begon op zaterdag
met een lange sessie 400 meter
vrijeslag. Door Anna, Maud, Imke en
Pleun werd op deze afstand een mooi
pr gezwommen. Andere pr’s op de
eerste dag waren er voor Koen (200
rug), Marlijn (100 school), nog een keer

Oxalis Pupillen E3
veldkampioen
Door: korfbalvereniging Oxalis
De pupillen E3 van korfbalvereniging Oxalis werden na een
bloedstollende wedstrijd op zaterdag 20 mei regiokampioen.
De wedstrijd ging gelijk op: van 4-4 naar 4-6 achter in de rust.
Daarna van 6-6 naar 8-6 voor en naar 8-8 gelijk. In de laatste
minuut scoorden de meiden de winnende treffer: 9-8. Daarna was
het feest samen met coach Jolanda Arts.

Anna (50 rug) en Serafina (50 rug).
Op de tweede dag van dit
kampioenschap werden er meer
persoonlijke records gezwommen. Dit
begon al op de zware 400 meter wisselslag. Marlijn, Maud en Manon van
der Wielen behaalden hier een mooi
pr. Maud zwom daarnaast nog een pr
op zowel de 100 vrij als de 100 rug.
Ook Marlijn zwom nog een persoonlijk
record: op de 200 meter schoolslag.
Serafina zwom deze dag drie pr’s,
namelijk op de 100 vrij, 100 rug en
50 vlinder. Ook Ilse zette een knappe
prestatie neer. Nadat zij in december
geblesseerd raakte zwom zij nu haar
eerste wedstrijd en ze sloot de 100 vrij

af met een persoonlijk record. Andere
pr’s waren er voor Anna (100 vrij),
Pleun (100 vrij), Floor (50 vlinder),
Koen (200 vrij) en Björn (200 vrij).
Drie zwemmers van HZPC behaalden dit eerste weekend samen negen
medailles. Serafina behaalde goud op
zowel de 50 als 200 vlinder. Marlijn
won twee keer brons op de zware
afstanden 200 vlinder en 400 wisselslag. Koen ging naar huis met vijf
medailles. Drie goud (200 rug, 200
wissel en 1500 vrij) en twee keer zilver
(100 vlinder en 200 vrij). Aankomend
weekend staat het tweede deel van de
Zuid-Nederlandse kampioenschappen
in Eindhoven op het programma.

What’s your talent

Volleybalproject voor Dendron
Het Dendron College in Horst start met het project ’What’s your talent’. Dit is een initiatief van de Nederlandse
Volleybal Bond die graag meer jongens wil zien volleyen.

GEZELLIG
GENIETEN
HORST • 077 2300010 • ABELLE.NL

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Gevraagd

PREIPOTERS
voor vrijdag 26 mei
vanaf 8.00 uur
en/of zaterdag 27 mei
vanaf 8.00 uur
Aanmelden en info via
Whatsapp tel. 06 – 543 156 59

Rasing Groenteproducties
Lorbaan 17, America

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

Daarom hebben ze scholen van
het voortgezet onderwijs benaderd om
deel te nemen aan het project, waarbij
jongens door middel van beachvolleybal enthousiast worden gemaakt
voor de sport. Ook het Dendron College
doet hieraan mee met 19 leerlingen.
Beachvolley is stoerder en actiever
dan zaalvolleybal en bovendien heb je
maar twee mensen in een team nodig

in plaats van zes. Reinder Nummerdor,
ex-profvolleyballer, die al vijf keer op
de Olympische spelen stond als zaalvolleyballer én als beachvolleyballer, is
ambassadeur van het project.
De geselecteerde jongens volgen
een trainingstraject van 10 weken. In
deze weken zal Reinder (óf een andere
ambassadeur) de school regelmatig
bezoeken om ondersteuning te bieden.

De trainingen op het Dendron College
staan onder leiding van oud-Olympisch
volleyballer Nico Freriks en sportconsulent Tom Zanders en vinden plaats
op de beachvelden bij de Dendron
Sporthal. Tijdens het NK Beach op
15 en 16 juli is er een groot What’s
your talent-toernooi op het strand van
Scheveningen. Daar kunnen de jongens
laten zien wat ze geleerd hebben.

Kampioenschap

Oxalis 1 en Oxalis B1 komen tekort
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
De Senioren 1 en Aspiranten B1 en speelden afgelopen weekend, net als de Pupillen E3, om het kampioenschap
op het veld.
Oxalis 1 had de opdracht om haar
wedstrijd tegen Flamingo’s (M) 1 in
Mariahout zondag 21 mei te winnen.
Oxalis stond één punt los en alleen
bij winst was de ploeg zeker van het
kampioenschap. De thuiswedstrijd had
Oxalis met 13-8 gewonnen, dus dat
beloofde wat. Oxalis kwam echter geen
moment in de wedstrijd. In de rust
stonden ze met 9-4 achter. En ook in
de tweede helft konden de dames dat

gat niet meer overbruggen. Ze verloren
met 13-8 en dat betekent dat
Flamingo’s de koppositie overneemt
van Oxalis. Met nog één wedstrijd te
gaan, staan zij twee punten voor op
Oxalis. Het moet nu raar lopen wil
Flamingo’s dat nog uit handen geven.
Komende zondag 27 mei speelt Oxalis
1 de allerlaatste wedstrijd thuis tegen
Eyckelkorf/Omhoog 1 op Sportpark
Ter Horst. De Aspiranten B1 gingen

tegen Sporting ST B1 moeizaam van
start. Maar ze namen toch een 3-0
voorsprong. Echter na de rust kwam
Sporting ST beter in haar spel en kwam
steeds dichterbij en nam zelfs een
voorsprong van 5-4. Oxalis maakte
uiteindelijk nog gelijk naar 5-5 wat ook
de eindstand betekende. Echter alleen
winst was voldoende geweest voor het
kampioenschap. Helaas mocht het niet
zo zijn.
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Froxx succesvol
op het NK hiphop

Nieuwe hoofd
sponsors AVV America

Door: Feesterij en Danserij Froxx
De dansers van Froxx uit Horst hebben op zaterdag 20 mei mee gedaan aan het NK hiphop in Waalwijk.
Alle teams en dansers hebben prijzen mee naar huis kunnen nemen.

Froxx heeft het afgelopen jaar
voor de eerste maal mee gedraaid
in de landelijke hiphopcompetitie
en direct met groot succes. Door de
inzet van de dansers en trainers Lyan
van de Munckhof en Samantha Tena

Hernandez hebben zij dit seizoen
mogen afsluiten met een top prestatie:
duo Benthe Sneeuw en Lisan Hoebers
hebben in de categorie duo adults de
zevende prijs behaalt. Bij de small
group adults heeft Non Stop een zesde

plaats behaalt en solist Anouk Vullings
heeft in de categorie solo adults de
vierde prijs mee naar huis genomen.
Bij de small group juniors heeft
het team Ambition de derde plaats
behaalt.

Door: voetbalvereniging AVV America
Ton Derix Internationale Transporten stopt na 25 jaar als hoofdsponsor
van voetbalvereniging AVV America. Het komende seizoen worden
Jan Minten Assurantiën en café Boëms Jeu samen de hoofdsponsors van
AVV America.

Ton Derix, zelf actief voetballer
geweest bij AVV America, heeft de
club altijd een warm hart toegedragen.
Ook zijn café Station America sponsorde
jaren het eerste elftal. Tijdens de laatste derde helft van dit seizoen werden
Ton en Diny bedankt voor het vertrouwen en de sponsoring in de afgelopen
25 jaar. Zij blijven nauw betrokken bij
de vereniging, zeker ook omdat hun
drie zonen Jan, Roy en Joey nog actief
op de velden te vinden zijn.

Jan Minten Assurantiën, met
Maarten, al ruim 30 jaar lid van AVV
en voormalig leider van America 1,
en John, nog actief bij de veteranen,
sponsoren de A-jeugd al verschillende
jaren. Café Boëms Jeu sponsort al
decennia lang verschillende teams van
AVV America. Marijn en Jolie van Henk
Litjens hebben ook gevoetbald bij AVV
en zijn actief geweest als vrijwilliger.
Ook is café Boëms Jeu de thuishaven
van alle seniorenteams.

Nipte zege America
Door: voetbalvereniging AVV America
Het eerste team van voetbalvereniging AVV America wist zondag 21 mei een nipte 1-0 zege te
behalen in de eerste ronde van de nacompetitie. Daarin werd gestreden om een plek in de 4e klasse.
America begon sterk tegen SV Roggel, maar verzuimde te scoren. Na een gelijk opgaande strijd wist
Davy Rasing vlak voor tijd te scoren na een sublieme aanval door het hart van de verdediging van
Roggel. De tumultueuze strafschoppenreeks werd gewonnen door Roggel. Zondag 28 mei speelt
America zijn tweede wedstrijd uit tegen VV GKC, de fusieclub Kelpen Oler Grathem. (Foto: Hay Mulders)

Parkhotel Open Tennistoernooi
De Horster Tennis Club organiseert een open tennistoernooi. Dit vindt plaats van maandag 26 juni tot en met
zondag 2 juli op het tennispark gelegen aan Kasteellaan 4 in Horst.
Er wordt gespeeld op de acht
smash-court banen die allemaal
verlicht zijn, waardoor het uitlopen van
de planning meestal beperkt blijft. Aan
het slot van het toernooi wordt er een
tombola gehouden met diverse prijzen.

Ook dit jaar worden alle categorieën
alleen open aan geboden. Dit betekent
dat men ongeacht de leeftijd mee kan
doen. Dit is van belang voor de tennissers onder de 35 jaar in de categorieën
7 en 8. Men kan zich dus inschrijven in

de categorieën vanaf 3 tot en met 8 in
enkel, gemengd dubbel en dames- en
heren dubbel.
Inschrijven kan tot en met
vrijdag 16 juni via inschrijven via
www.toernooi.nl

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

r
Al mee ar
a
j
dan 23 st!
r
o
H
in

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
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

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Wij zijn op zoek naar een

GEMOTIVEERDE,
REPRESENTATIEVE
SCHOONMAAKMEDEWERK[ST]ER
voor een project in America.
Hier wordt op maandag, woensdag
en vrijdag gewerkt vanaf 08.30 uur;
totaal 8 uur per week.
Hiervoor kunt u contact
opnemen met Ans Bakermans:
06 - 457 458 03
óf tijdens kantooruren met
onderstaand telefoonnummer.
Wij bieden u een prettige werksfeer
met salaris en voorwaarden volgens
de CAO: 8% vakantietoeslag en
opleidingsmogelijkheden.
Informatie en aanmelding:
Verbeek Schoonmaakdiensten B.V.
Zeelbergseweg 29,
5555 LD Valkenswaard
www.zuidfacilitair.nl
Tel.: 040 - 201 45 45

SCHOONMAKERS
OPGELET!

Magazijnverkoop
dameskleding | schoenen | tassen

70%
KORTING
Vrijdag 26 mei
Zaterdag 27 mei
Zondag 28 mei

JO9-1 Meterik/America kampioen
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De jongens van JO9-1 van RKSV Meterik en AVV America zijn zaterdag 20 mei kampioen geworden in
de tweede klasse 301. Na een overtuigende overwinning van 11-0 werd het kampioenschap binnengehaald. “Dik verdiend”, aldus de twee verenigingen.

Wittenhorst klopt ook
EDO HFC
Door: Henk Coppus, RKSV Wittenhorst
Opnieuw een spektakelstuk van de eerste orde in de nacompetitie voor het eerste team van RKSV Wittenhorst
uit Horst op zondag 21 mei. Er werd gespeeld tegen EDO uit Haarlem en ook deze tegenstander werd geklopt.
Er was ditmaal een bijzonder
scoreverloop voor de thuisploeg.
Wittenhorst had aanvankelijk veel
moeite met het door EDO gehanteerde
spelsysteem. Bovendien troefden
de bezoekers uit Haarlem de
oranjehemden in de eerste fase van
de wedstrijd vooral af op balbezit en
accuratesse. Reeds na twee minuten
werd EDO speler Dennis Greuter in het
midden vrijgelaten en zijn geplaatste
schuiver betekende de eerste
tegenvaller voor Wittenhorst: 0-1. In
de 27e minuut leek EDO de wedstrijd
op slot te gooien. Stefan Andelic kreeg
te veel speelruimte en Sjors Witt werd
verrast met een geplaatst schot in de
hoek: 0-2. De thuisploeg herpakte zich

echter met volle kracht. Veelvuldig
zochten de voorwaartsen het EDOdoel op. In de 33e minuut belandde
een snelle aanval over rechts voor
de voeten van Bram Rubie. Deze wist
daar wel raad mee en ditmaal was
de aansluitingstreffer een feit: 1-2.
Het werd weer een wedstrijd voor
Wittenhorst. De thuisploeg rook bloed
en amper twee minuten later kon
de grote Horster aanhang opnieuw
juichen. Denny Bongers zette goed
door en Willem Heijnen kon vervolgens
met een zuiver geplaatste kopbal de
gelijkmaker laten aantekenen: 2-2.
Na de rust bleef Wittenhorst het
spelbeeld bepalen. Een, na 53 minuten,
schitterend uitgespeelde aanval over

meerdere schijven belandde voor de
voeten van Michiel Hanssen en hij
maakte de 3-2. Na 76 minuten was
het raak. Michiel Hanssen wist zich na
een vlotte aanval over rechts goed vrij
te spelen en schoot onhoudbaar de
vierde treffer binnen voor de thuisploeg. In dezelfde minuut profiteerde
Amin Quass van enig mistasten in de
Wittenhorst defensie en kegelde de bal
hoog in het Horster doel: 4-3. De net in
het veld gekomen Rob Zanders zorgde
voor het mooie slotakkoord van de
thuisploeg. Na een loepzuivere aanval
over links speelde Zanders zich knap
vrij en schoot beheerst de 5-3 binnen.
De strafschoppenserie na afloop leverde
een 4-3 score op voor Wittenhorst.

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

10 - 20
10 - 18
13 - 17

Jeugdvoetbaltoernooi Meterik
Voetbalvereniging RKSV Meterik hield van vrijdag 19 tot en met zondag 21 mei het jaarlijkse
Jeugdvoetbaltoernooi op haar sportpark. Het driedaagse evenement werd voor de A-jeugd tot en met
de F-jeugd georganiseerd. Sinds 1961 al voor de A-teams en later ook voor de overige juniorenteams.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Loes in ’t Zandt
Meerlo
14 jaar
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een reis door Noord-Europa, want ik
ben heel erg geïnteresseerd in de
cultuur daar en deze landen lijken me
heel erg mooi. Deze cultuur is heel erg
anders dan die van ons, daarom lijkt
me dat interessant. Ook wil ik heel
graag het noorderlicht zien.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Mijn eerste gedachte was: ik wil weer
slapen. Als ik opsta ben ik altijd wel
moe, maakt niet uit hoeveel ik heb
geslapen. Ik ben dan ook totaal geen
ochtendpersoon.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?

Naar Disneyworld in de Verenigde
Staten. Hier ben ik een paar jaar geleden geweest. Disneyland Parijs is ook
heel erg mooi, maar in Amerika is het
veel uitbundiger en groter. Ook heb je
daar meer parken, dus meer keuze.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto bij het concert van Ariana
Grande. Ik ben 14 mei hier geweest in
de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit was
een heel leuk concert, ze heeft namelijk erg leuke nummers en ze kan heel
erg goed zingen.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb meerdere goede vriendinnen en
die heb ik allemaal op school ontmoet.
We kennen elkaar van bij elkaar in de
klas zitten en werden heel erg goed
bevriend. Ons groepje is erg gezellig.
Heb je een bijbaantje?
Ja, in de vakantie werk ik thuis mee,

jongeren 19

aan
Loes in ’t Zandt

we hebben thuis namelijk een wortelbedrijf. In het weekend pas ik ook nog
op bij een gezin.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben nergens echt verslaafd aan.
Wel ben ik fan van Harry Potter en
vind ik het Eurovisiesongfestival leuk.
Ik ben fan geworden van Harry Potter
doordat ik de boeken had gelezen en
het toch wel heel erg leuk vond. Het
Eurovisiesongfestival ben ik leuk gaan
vinden, doordat ik het ooit een keer
heb gekeken en het zo leuk vond dat
ik het meer wilde gaan volgen. Ik heb
deze keer dus ook alle voorrondes en
finales gezien.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen. Als er
geen vertrouwen is in een vriendschap
kun je de ander nooit iets toevertrouwen zonder dat het wordt doorverteld.
Dit werkt niet bij een vriendschap

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik zit op dansles en aan het einde van
het jaar hebben we altijd een voorstelling. Voor deze voorstellingen ben ik
altijd wel zenuwachtig. Ooit heb ik een
dans zelf moeten maken en deze dan
alleen moeten opvoeren. Hiervoor was
ik heel erg zenuwachtig.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Het lijkt me erg leuk om goed te zijn in
turnen. Als je goed bent in turnen kun
je kunstjes heel makkelijk doen en je
bent heel lenig.
Welke emoticon gebruik je
het meest?
De lachende emoticon met van die
traanogen gebruik ik het meest. Deze
stuur ik altijd als ik iets grappig vind,
omdat het dan ook duidelijk wordt dat
ik het grappig vind.
Introvert of extravert?
Ik ben een introvert. Als ik een groep
ben waar ik mensen amper of niet ken,
vind ik het moeilijk om een gesprek
met iemand aan te knopen. Bij mensen
die ik echt heel goed ken, heb ik daar
geen last van.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Basic, maar ook weer niet saai. Hoewel
mijn stijl niet saai is, zou ik toch niet zo
snel iets raars aantrekken. Ik denk dat
ik me in zulke kleren niet gemakkelijk
zou voelen.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat als ik iets
leuk vind, ik er ook echt wel iets voor
wil doen. Ik ben dus erg gedreven. Mijn
slechtste eigenschap is dat ik niet heel
goed tegen kritiek kan. Als iemand
wat slechts over mij zegt of over wat
ik doe, kan ik daar niet zo goed tegen.
Commentaar is natuurlijk ook niet fijn
om te horen, maar ik kan er echt niet
zo goed tegen.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb onlangs mijn profielkeuze
moeten maken. Op dit moment zit ik
in atheneum 3 en ik heb gekozen voor
het profiel economie en maatschappij. Dit profiel heb ik gekozen, omdat
daar mijn meeste interesses liggen.
Met de andere profielen, zoals techniek
en gezondheid wil ik ook niks mee
gaan doen.

Zomertinten!

Volop kuip- en perkplanten!
Alle

rozen

Klim-, struik-, edel-,
stam- en trosrozen.
Enorme keuze!

-20%

Calibrachoa
‘Carnaval’

uit eigen kweek
12 cm pot. Allerlei
kleurenmixen! Nu:

Geldig t/m 30-05-2017

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

199

Hemelvaart
geopend!
van 09.00
tot 18.00 u

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

Nog even
de laatste
loodjes op
de i zetten
Voor de taalsnuivers onder
ons, ja die titel is zeker een
prachtige stijlfout. Maar daar
gaat het nu even niet om.
Het gaat erom dat wanneer
jullie dit lezen vele scholieren
voorgoed klaar zijn met de
middelbare school. Of ja
voorgoed klaar als je boeken
inleveren en het diploma
ophalen niet meetelt.
Voor onze ouders die straks
huilend naar het gala staan te
kijken betekent dit dat we nu
volwassen zijn. Terwijl we dit
natuurlijk al lang waren. Al mijn
klasgenoten voelden zich al niet
meer thuis wanneer we over de
gang liepen. Het is ook niet zo
moeilijk om je volwassen te
voelen wanneer een kudde
kleine vechtende brugneten je
alweer in de weg loopt. Laatst
werd ik zelfs voor leraar aan
gezien toen ik in een tekenlokaal
zat te werken: “Mevrouw waar
liggen de kwasten?” vroeg een
tweedejaars aan me. Fijn om te
weten dat ik al zo oud lijk.
Hoewel ik straks een gat in
de lucht spring als ik geslaagd
ben, vind ik het ergens wel een
beetje jammer. Het Dendron is
een plek waar ik vrienden
gemaakt heb en waar ik ook wel
een beetje opgegroeid ben. Dus
daarom even een korte terugblik:
Altijd maandag het eerste uur te
laat komen bij wiskunde. Bij gym
je elk jaar weer kapot zweten
tijdens de shuttleruntest en grote
duurloop. Je beste tandpastaglimlach opzetten tijdens de
schoolfoto’s en er alsnog lelijk
opstaan. De hele Appie leeg
kopen voor een excursie. En elk
tussenuur bijna uit de mediatheek gestuurd worden omdat
hardop lachen daar verboden is.
Dat beschreef in het kort wel
mijn Dendron-tijd. Voor iedereen
die nog school heeft of wacht op
examenuitslagen: succes met de
laatste loodjes.
Liefs,
Anke
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Nieuw programma Kukeleku
Onder meer Frans Pollux, Erik van Muiswinkel en Javier Guzman staan komend theaterseizoen op de planken
van ’t Gasthoês in Horst. Dat maakte Kukeleku maandag 22 mei bekend bij de presentatie van het nieuwe
programma.
Het seizoen wordt geopend
door Frans Pollux die een theaterprogramma maakt met zijn mooiste
liedjes uit de afgelopen 20 jaar. Erik
van Muiswinkel komt een try out spelen van zijn nieuwe voorstelling. Voor
de kinderen is er De Waanzinnige
Boomhut van 13 verdiepingen, een

bewerking van een van de meest
verkochte kinderboeken. De DWDDhuiscabaretiers De Partizanen komen
terug naar Horst. Ook Peter Pannekoek,
Javier Guzman, Rob Scheepers en
Jörgen Raymann waren al eens te gast.
Verder zijn er shows van Eva Crutzen,
Def Americans en Eric Corton met de

toneelvoorstelling Ma, gebaseerd
op het gelijknamige boek van Hugo
Borst. De uit Grubbenvorst afkomstige Miriam en Carla Wijnen stonden
ooit als Zus en Zo in de finale van
Cameretten. Nu zijn ze terug en te
zien bij Kukeleku. Kijk voor meer
informatie op www.kukeleku.com

Leesclub in oprichting
Stichting Senia wil in Horst aan de Maas een zomer-leesclub opstarten. Deelnemers lezen in de maanden juli
en augustus drie boeken rond een thema, dit jaar ‘Op drift’.

Optreden celliste
in Meerlo
Celliste Mayke Rademakers geeft zaterdag 27 mei een optreden in
galerie Pachamama in Meerlo. Het concert begint om 20.30 uur.
Mayke Rademakers behoort tot
de top op gebied van moderne en
klassieke muziek in Nederland en
ver daarbuiten. Het concert in Meerlo
is een try-out van haar nieuwste
muziekproject met als titel Stagioni
(de 4 seizoenen). Rademakers maakt

gebruik van de akoestische en de
elektrische cello. Een spannende
combinatie van authentieke warme
celloklanken met de ongekende
klankmogelijkheden van de elektrische
cello. De galerie is gelegen aan
de Stendert 3.

Deze boeken worden vervolgens
besproken in een leesclub die hiervoor
speciaal wordt opgericht. De landelijke
organisatie van leesclubs, stichting
Senia, levert bij elk van de boeken een
uitgebreide leeswijzer met discussie-

vragen. Daardoor krijgt de bespreking
van de boeken diepgang. Het gaat om
de romans Het oude land van Dörte
Hansen, En de akker is de wereld van
Dola de Jong en Helden van de Grens
van Dave Eggers. Er zijn al belangstellen-

den voor een Zomer-leesclub in Horst
aan de Maas en met nog enkele reacties erbij kan de groep deze zomer van
start gaan. Kijk voor meer informatie
op www.senia.nl Aanmelden kan via
de website of via zomer@senia.nl

Oldtimertoertocht
In Griendtsveen wordt op eerste pinksterdag, zondag 4 juni, een oldtimertoertocht georganiseerd. De Peelrit
Griendtsveen vertrekt vanaf 10.00 uur vanaf de Helenaveenseweg.
De rit is ongeveer 100 kilometer
lang en de route wordt aangegeven

door middel van pijlen. Inschrijven kan
bij de Helenaveenseweg tussen 09.00

en 10.00 uur. Aanmelden kan via
peelritgriendtsveen@gmail.com

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

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

HOOG
GENO STROC VANTEERDE
BRABAN
T
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Baas van Horst aan de Maas
In totaal 25 teams uit alle kernen van Horst aan de Maas gaan op zaterdag 27 mei voor de derde keer de strijd
met elkaar aan voor de titel Baas van Horst aan de Maas. De wedstrijd vindt plaats in Melderslo, het dorp dat vorig
jaar won.

Marialof in Tienray
In Tienray wordt stilgestaan bij het einde van de Mariamaand.
Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is er vanaf 15.00 uur het Marialof
in de kerk.
Tienray is de Mariabedevaartsplaats
bij uitstek in onze omgeving. Al vanaf
1440 wordt in Maria in Tienray vereerd
als Troosteres der Bedrukten en sinds
1874 ook als O. L. Vrouw van Lourdes.
Tienray kreeg al in 1877 de eretitel
Klein-Lourdes en werd daarmee de
officiële Lourdesplaats van ons land.

Het lof wordt op donderdag 25 mei
opgeluisterd door Gemengd Koor
Tienray. Naast dit lof wordt iedere
woensdagavond om 18.40 uur de
rozenkrans gebeden bij de grot, aansluitend is er een H. Mis ter ere van
Maria. De kerk is overdag van 10.00 uur
tot en met 18.00 uur geopend.

Het evenement begint om
10.30 uur op de Jaegerweg in
Melderslo. Om 11.00 uur gaan de
eerste opdrachten van start. De deelnemende teams gaan door middel van
uitdagende spellen de strijd met elkaar
aan. Ieder spel is gemaakt en bedacht
door de verenigingen uit de gemeente.
Voor de kinderen is er in het Rabo MiniBazendorp ook van alles georganiseerd.

Zij kunnen een parcours afleggen of
bijvoorbeeld springen op een luchtkussen. De sportieve activiteiten duren
tot 17.00 uur, waarna de teams zich
klaarmaken voor het eindspel, dat
rond 19.30 uur start. Dit spel bepaalt
wie zich uiteindelijk een jaar lang Baas
van Horst aan de Maas mag noemen
en waar volgend jaar het evenement
wordt georganiseerd.

Aansluitend aan het eindspel vindt
het Baaspop plaats. De feestgangers
kunnen zelf stemmen welke nummers
er gedraaid worden. Dj Hitmaestro
en lekke Band verzorgen de muziek.
Vervolgens is om 22.00 uur de prijsuitreiking. Burgemeester Kees van Rooij
en wethouder Bob Vostermans van
gemeente Horst aan de Maas reiken de
deze prijzen uit.

mid summer sale
HALVE PRIJS

VAN DE VEN SCHOENMODE

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

Optreden Lenny Kuhr
Zangeres Lenny Kuhr sluit zondag 28 mei haar tour ’Gekust door de
eeuwigheid’ af op het podium van Cambrinus in Horst. Dit optreden begint
om 16.00 uur.
Voor velen zal Lenny Kuhr eeuwig
geassocieerd worden met het door haar
zelf geschreven lied De Troubadour,
waarmee ze in 1969 voor Nederland
het Eurovisie Songfestival won.
Wie haar alleen associeert met dit lied
en haar latere hit ‘Visite’ zit er echter
naast. Frans- en Nederlandstalige chansons, interpretaties van de Portugese
fado, maar ook Schubertliederen behoren eveneens tot haar repertoire.
“Gekust door de Liefde gaat over
het diepe heimwee dat ik als kind

voelde”, aldus Lenny. Voor haar is
heimwee de grondtoon van ieder
mens en zij wil haar publiek in die toon
aanspreken, ontmoeten en meevoeren.
“Heimwee is als een kracht die kunstenaars boven de vorm laat uitstijgen en
leidt naar heldere inzichten waarin je
uiteindelijk gekust zult worden door de
eeuwigheid.” Lenny Kuhr wordt begeleidt door de gitaristen Reinier Voet en
Misha Kool. Kijk voor meer informatie
op www.cambrinusconcerten.nl
(Foto: Stefan Bogers)
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Muziekkapellen in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo vindt op zondag 28 mei een klein
muziekkapellenfestival plaats. Hiermee wil het museum nog eens extra
stilstaan bij de opening van de kiosk.
Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn
er optredens van vier muziekkapellen: Zwei Dörfer, de Zwarte Fanfare,
die Burgwache en Die Stallfreunde.
In de smederij is de smid aan het
werk en in het bakhuisje wordt brood

gebakken. Kinderen mogen hun eigen
broodje bakken. Bezoekers kunnen
tevens de wisselexpositie Onderweg,
van karrenspoor tot A73 bekijken.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Kijkje achter de schermen

Dag van de Bouw bij
project Ooijen-Wanssum
De landelijke Dag van de Bouw vond zaterdag 20 mei plaats. Waar je normaal een bouwlocatie niet mag
betreden zonder veiligheidsschoenen en een helm, werd zaterdag voor jong en oud een uitzondering gemaakt.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum toonde belangstellenden afgelopen zaterdag een kijkje achter de schermen
van het kantoor van Mooder Maas, de aannemer van het project, en in de uiterwaarde bij Broekhuizenvorst.

Presentatie bedevaartsoord Fatima
Bedevaartsplaats Fatima viert dit jaar het honderdjarig bestaan.
Op woensdag 31 mei wordt in de kerk van Swolgen stilgestaan bij dit
bedevaartsoord.
Het is 100 jaar geleden dat Maria
aan drie kinderen (Lucia, Jacinta
en Francesco) verscheen in Fatima.
Als afsluiting van de Mariamaand
wordt er woensdag 31 mei om
20.00 uur een presentatie gegeven
over de verschijningen in Fatima
en de betekenis hier van. Dit ook

in combinatie met de samenhang
met Lourdes. Het is een mooie
gelegenheid om wat meer over
Fatima te leren en te zien hoe de
boodschap nu nog actueel kan zijn.
De presentatie, die ongeveer een
uur duurt, vindt plaats in de kerk van
Swolgen.

Wandel Drie Daagse
in Horst
De vijftigste editie van de Wandel Drie Daagse in Horst staat vanaf
vrijdag 16 juni op het programma.
Het evenement vindt al vijftig
jaar plaats en al veel inwoners uit
de gemeente hebben ooit meegelopen, stelt de organisatie. De grootste
groep deelnemers wordt gevormd
door scholen, maar iedereen mag
drie dagen lang meelopen. Er zijn

afstanden van 5, 10 en 15 kilometer
en op de laatste dag kan een afstand
van 20 kilometer gewandeld worden.
Hiervoor is geen voorinschrijving
nodig, dit kan op de dag zelf bij de
infotent. Voor meer informatie, kijk
op: www.wandeldriedaagse.nl

Op de locatie bij Broekhuizenvorst
zijn ruim tweehonderd gasten
ontvangen. In het weiland was een
parcours uitgezet waarbij bezoekers
langs verschillende standjes liepen
en daar allerlei informatie over
voorbereidende werkzaamheden
konden ontvangen. Bezoekers
kregen achtereenvolgens informatie

over veiligheid, het opsporen
van explosieven, archeologische
werkzaamheden, ecologie en
landmetingen. Veel bezoekers
zijn daarnaast ook zelf aan de
slag gegaan. Zo mochten zij grond
afspeuren naar metaal waarbij een
flink aantal hoefijzers gevonden
zijn. Ook konden scherven van

aardewerkenpotten uit de IJzertijd
gevonden worden, die in een
afgesloten zakje meegenomen
mochten worden. De gevonden
oven uit de vroege middeleeuwen
kreeg veel belangstelling waarbij
archeologen trots vertelden over wat
zij hieruit konden afleiden en wat er
nog meer gevonden is op locatie.

s a l s a t,!
zoe
sappig en

Geur, aroma én smaak!

Mooi, weer koopjes!
Vrijdag 26-5

Zaterdag 27-5

Zondag 28-5

Het Aardbeienland zorgt ervoor dat u maximaal
kunt genieten van smaak en geur. Het vers en rijp
plukken is heel belangrijk, dit draagt bij aan de
volle smaak en hoge voedingswaarde.
Salsa is een rijke, sappige ervaring van smaak en
volheid: eigenlijk gewoon de smaak van vroeger!
Behalve Salsa is Lambada, met de smaak van het
land, nu ook verkrijgbaar, verder o.a. Darselect,
Malling Centenary en Sonata.

De Salsa is nu verkrijgbaar voor

€ 2,00 (500 g.), op = op!

Onze aardbeienprinses Chantal deelt

z o n da g 2 8 m e i

tussen 11.00 en 13.00 uur ook Salsa’s uit in de aardbeienwinkel.

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

077 397 02 16
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Govert Derix signeert
nieuwste boek
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Wandeling langs
Schravenpad

De in Horst geboren schrijver Govert Derix signeerde zaterdag 20 mei bij Bruna in Horst zijn nieuwe roman en
beantwoordde vragen van lezers.

De Mgr. Schraven Stichting organiseert op zondag 28 mei samen met
De Rozenhof een wandeling langs het Schravenpad in Lottum. De tocht is
10 kilometer lang en start om 11.00 uur bij De Rozenhof.
De wandeling, die in het teken
staat van monseigneur Frans
Schraven, wordt begeleid door de
heer Harry Schraven en mevrouw
Els Schraven-Joosten. Halverwege
kan een lunch gebruikt worden op
Kaldenbroek, het geboortehuis van

bisschop Schraven. Om 13.00 uur
gaat de tocht verder langs de Maas
met uitzicht op de dorpen aan de
overkant van het water en zo terug
naar De Rozenhof. Na aankomst kan
worden deelgenomen aan een rondleiding door de Rozenhof.

Galastoet Dendron College
De eindexamenkandidaten van het Dendron College in Horst vieren
op donderdag 1 juni het galafeest. Voorafgaand aan het feest trekken de
leerlingen in een stoet door Horst.
De route van de galastoet
loopt grotendeels door het centrum van Horst. De stoet vertrekt
om 19.00 uur vanaf de Hertog van
Gelresingel. Vanaf het startpunt is
de route daarna als volgt: Dr. van de
Meerendonkstraat, Gasthuisstraat,
Kerkstraat en Steenstraat tot op het

De nieuwe roman heeft als titel
Mensheid is een brief aan jou en is
volgens de schrijver samen te vatten
als een sprookje om de poëzie terug
te brengen in de wereld. Derix snijdt
maatschappelijke thema’s aan, zoals
de vraag wat gewone mensen kunnen
doen om in onze tijd de hoop levend
te houden.
Op verzoek van aanwezigen
vertelde de schrijver tijdens de presentatie iets over het begin van het boek.
Een eerste verhaallijn beschrijft hoe het

negenjarige meisje Helena verdwijnt
in de Zwitserse Alpen, precies op de
plek waar de filosoof Nietzsche nadacht
over de Dood van God. Helena wordt
niet gevonden. Maar wel het lijk van
een stokoude dode man. Een tweede
verhaallijn brengt de lezer naar Brazilië,
een land waar Derix veel vertoeft. Dit is
het liefdesverhaal van duurzaamheidsprofessor Fred Paine en een plaatselijke
schone. Fred blijkt naar Brazilië te zijn
afgereisd omdat de politiek niet wilde
luisteren naar zijn waarschuwing dat

de mensheid het ‘point of no return’
passeert. Beide verhalen blijken steeds
meer met elkaar te maken te hebben.
“Zijn er al reacties op het boek?”,
willen aanwezigen weten. “Op L1
heette het dat het boek gerust twee
keer zo dik had mogen zijn. Op de
Maastrichtse radio klonk de suggestie
dat de roman een anker kan zijn voor
zoekende mensen.” Sommige lezers
vervangen het woord ‘mensheid’ in de
titel door iets anders, weet Derix. Meer
informatie op www.govertderix.com

Voor een
welverdiende
relaxdag...

Wilhelminaplein. Hier worden de
deelnemers onthaald en is aansluitend het feest bij BLOK10. Nieuw dit
jaar is de wedstrijd voor origineelste voertuig en mooiste kleding.
De organisatie raadt belangstellenden
aan met de fiets naar het centrum
te komen.

Tabletcafé in bibliotheek
Horst
Voor wie alles wil weten over de nieuwste apps, handige functies op
de tablet, smartphone en e-reader organiseert de Bibliotheek Horst op
zaterdag 27 mei een tablet-café.
De bijeenkomst is van
10.00 tot 13.00 uur. Aanwezige
studenten geven uitleg, maar deelnemers kunnen ook elkaar helpen. Het
tabletcafé is geen cursus of workshop,

maar een samenzijn van gebruikers.
De organisatie raadt deelnemers
aan hun apparaat op te laden en
gebruikersnaam en wachtwoord mee
te nemen.

Ook open op
Hemelvaartsdag en
2e Pinksterdag

of een
goed bestede
doedag
Ruim 40
verschillende
winkels, o.a.

Wat je plannen voor Hemelvaart en Pinksteren ook zijn, in de ruim 40 verschillende winkels van
Trefcenter vind je gegarandeerd wat je nodig hebt om van je vrije dag een succes te maken.

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

TM
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Jan & Allemantoernooi

Optreden Township Rebellion

Muziekkapellenfestival

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

Tijd: 21.30 uur
Locatie: camping-café ‘t Engelke Melderslo

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Opel Kadett C meeting

Wandeling langs Schravenpad

Organisatie: Opel Kadett Club Nederland
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Mgr. Schraven Stichting
Startlocatie: De Rozenhof Lottum

Kermis

Kermis

Peelmuseum geopend

Locatie: Meerlo

Locatie: Meerlo

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Oldtimertoertocht De Hemelrit

Tabletcafé

Open dag Jong Nederland

Tijd: 10.30 uur
Startlocatie: Kerkplein Kronenberg

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: blokhut Horst

Expositie Tussen Kunst en Ambacht

Baas van Horst aan de Maas

Optreden Sound Healing Travelers

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

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Jaegerweg Melderslo

Tijd: 16.00-17.30 uur
Locatie: Kaldenbroeck Lottum

Open dag manege

Schuttersfeest

Optreden Lenny Kuhr

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Swolgense Manege

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Schutterij St. Jan
Locatie: schuttersterrein Grubbenvorst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Marialof

Baaspop en prijsuitreiking

Tijd: 15.00 uur
Locatie: kerk Tienray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Jaegerweg Melderslo

Voorstelling De Zelfmoordenaar

Optreden Mayke Rademakers

Dorpsraadsvergadering

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

Tijd: 20.30 uur
Locatie: galerie Pachamama Meerlo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Optreden Gadfly

Optreden Joost de Lange

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Tijd: 21.30 uur
Locatie: camping-café ’t Engelke Melderslo

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

vr
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Kermis
Locatie: Meerlo

di
30
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Bewonersavond
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: wijkcomité de Risselt
Locatie: Mikado Horst

Kinderworkshop
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Opel Kadett C meeting

Presentatie bedevaartsoord Fatima

Organisatie: Opel Kadett Club Nederland
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kerk Swolgen

do
01
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Opel Kadett C meeting

Kermis

Organisatie: Opel Kadett Club Nederland
Locatie: evenemententerrein Kronenberg

Locatie: Meerlo

KeepersXperienceXL

Vorster Mert

Tijd: 09.30-16.30 uur
Locatie: voetbalvereniging Sparta’18 Sevenum

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Broekhuizerweg 4 Broekhuizenvorst

Benefietconcert

Open tuin

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Jet on Tour
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Hegelsom

Galastoet
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Dendron College
Locatie: vanuit Hertog van Gelresingel naar café
Blok10 Horst

Pinksterbrunch

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

vanaf 12 jaar

Wij heten u van harte welkom op zondag 4 juni a.s. en óók maandag 5 juni a.s.
om samen met familie en vrienden, tussen 11:30 en 14:00 te genieten van
een uitgebreide Pinksterbrunch inclusief onbeperkt koﬃe, thee, vruchtensappen
en zuiveldranken. Restaurant de Oude Hoeve presenteert voor u een groot
assortiment van diverse koude gerechten, broodsoorten, salades en warme
gerechten. Alles wordt uitsluitend met verse ingrediënten voor u bereid!
Kijk voor het complete assortiment op www.restaurantdeoudehoeve.nl
Reserveren is gewenst. Graag per mail: info@hotelarcen.nl

Of telefonisch: 077 - 473 12 10 Ook voor vragen of suggesties…..

Restaurant De Oude Hoeve

Raadhuisplein 6

5944 AH Arcen
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
26 mei t/m 1 juni 2017
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

09.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Meterik

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

Swolgen

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

Evangelische Gemeente Doxa

Haarzaken, dames en
heren kapsalon
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

kerkdienst
kerkdienst

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

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

borden/bestek
en servetten
kruidenboter,
stokbrood
wit/bruin

• 3 soorten salade:
- huissalade
- pasta kipsalade
- bbq salade
• koude schotel,
aardappelsalade

HALLO voordeelpas
anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

sam

BUDGETBARBECUE!

ANBISE
Heilige mis

p.p.
95
en

19.15

Lottum
zondag

• 4 soorten vlees:
- gemarineerde karbonade
- gemarineerde kipfilet
- hamburger
- bbq worst
•
• 4 soorten saus:
- zigeuner
- cocktail
•
- knoflook
- bbq saus

Deelnemers

Kronenberg

10

Graag even bestellen!

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
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Tummers

!

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
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

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

