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‘Er voor zorgen dat
water normaal wordt’
Verschillende organisaties in de gemeente Horst aan de Maas hebben zich samengepakt om er voor te zorgen dat meer kinderen kiezen voor een gezondere leefstijl.
Water speelt hier volgens hen een cruciale rol in. Hier hebben ze de campagne ‘Horst aan het water, lekker verfrissend’ aan gekoppeld die van start gaat in de week van
16 tot 20 april. Lees verder op pagina 04

Brandweer Horst

Nieuwe kazerne aan
Westsingel
De nieuwe kazerne van de brandweer in Horst komt aan de Westsingel. Gemeente Horst aan de Maas
denkt dat met de nieuwe locatie de huidige aanrijtijden van de brandweer verbeterd kunnen worden.
Het perceel dat de gemeente
op het oog heeft, is gelegen aan de
Westsingel bij de rotonde aan de
Stationsstraat.

Locatie die goed
bereikbaar is
Brandweer Limburg- Noord
is al enige tijd in gesprek met de

gemeente over een nieuwe brandweerkazerne op een locatie die centraal gelegen en goed bereikbaar is.

Kan extra vrijwilligers
opleveren
Bijkomend voordeel is dat
de nieuwe locatie, met name
voor overdag, extra vrijwilligers

kan opleveren. Er kan geworven worden onder de mensen
die werken op industrieterrein
Hoogveld, aldus de gemeente.
Als de brandweer verhuist,
dan kan de huidige locatie aan
de Americaanseweg worden
gebruikt voor de huisvesting van
het gemeentelijk personeel van
Openbare Werken.

JUMBO PHICOOP
is vernieuwd
Ut Bruedje middel abrikozen-,
kersen- of botervlaai

Nu voor
€ 3.98
woensdag 11-04-2018 t/m dinsdag 17-04-2018

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Veranderingen voor OJC Niks

‘Een nog breder publiek bereiken’
Jongerensoos OJC Niks in Horst valt sinds zondag 1 april onder een
nieuwe stichting. Na een doorstart gaat de soos met dezelfde groep
vrijwilligers, hetzelfde doel en volop nieuwe ideeën verder. De overgang
naar de nieuwe stichting werd afgetrapt met onder andere een kilosale en
een benefietconcert op zaterdag 7 april.

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
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Yana van de Sande
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
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.

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

OJC Niks viel eerst onder Stichting
Mixxbeheer. “Maar met de vorige
stichting ging het op financieel gebied
niet goed. Het kon eigenlijk niet op
die manier verder”, vertelt Robbert
Hesen van OJC Niks. “Afgelopen september zijn we daarom met een clubje
oude en huidige vrijwilligers bij elkaar
gaan zitten. We vonden dat we het
op moesten pakken, omdat het zonde
zou zijn als het soosleven in Horst ten
onder gaat.”

‘We begonnen
weer vooraan’
De groep vrijwilligers besloot tot
een transitie naar een nieuwe stichting, Stichting OJC Niks. Vanaf januari startte een transitieperiode en op
zondag 1 april viel de soos officieel
onder de nieuwe stichting. Elle van
Lier van OJC Niks: “Dat betekende
dat we weer vooraan begonnen, dus
ook met 0 euro op onze bankrekening.” De twee hebben er echter wel
vertrouwen in dat het goed komt.
“De feestjes die we in de transitieperiode hebben georganiseerd, zijn
heel goed verlopen en ook de kilosale
is goed bezocht”, vertelt Elle.
De kilosale in OJC Niks werd
gehouden om geld in te zamelen na
de doorstart. “We hebben ontzettend
veel kleding, tassen, schoenen en
accessoires verzameld”, legt Elle uit.
“En die hebben we tijdens de sale per
kilo verkocht.” Ook vond er die avond
een benefietavond plaats. Robbert:

Om geld in te zamelen werd er een kilosale gehouden
“Er traden drie huis-dj’s op, maar ook
uit andere sozen uit Horst aan de
Maas, Walhalla uit Sevenum, Canix uit
Lottum en Knor uit Meterik, waren er
dj’s.” Hij voegt toe: “Dat vind ik mooi
om te zien, dat de sozen zich onderling
ook hard maken voor elkaar. Op het
moment dat het nodig is, worden we
geholpen.”
Dat OJC Niks nu onder een nieuwe
stichting valt, brengt, naast een feestelijke aftrap, wat veranderingen met
zich mee. Robbert: “Zo werken Ewout
Wiedemeijer en Hans Huijs niet langer
bij ons. Ewout was jongerenwerker en

beheerder van Stichting Mixxbeheer.
Hans was assistent-beheerder.
Afgelopen weekend hebben we voor
hen een mooi afscheidsfeest gehouden als bedankje voor heel veel
mooie jaren.” Het vertrek van Ewout
en Hans betekent ook meer taken
voor de vrijwilligers. Elle: “We moeten nu bijvoorbeeld zelf inkopen
doen.” Dat is niet het enige dat verandert. “Onze oude, zwarte munt
is sinds 31 maart niet meer geldig.
We zijn overgegaan op gele munten.
De prijs is wel hetzelfde gebleven.”
Naast deze veranderingen zit het

nieuwe stichtingsbestuur vol ideeën
over de toekomst van OJC Niks.
“Natuurlijk blijft ons doel hetzelfde:
we willen dingen organiseren voor
alle jongeren uit Horst en omstreken. Iedereen is welkom bij ons. De
oude feestjes zoals Nikspack blijven
ook gewoon bestaan. Wel willen we
onze activiteiten wat uitbreiden: niet
meer alleen feestjes, maar ook dingen als workshops, theater of vaker
zo’n kilosale. Daarmee hopen we ook
een nog breder publiek te trekken.”
Elle: “En laten we ook zien dat we van
alle markten thuis zijn.”

Toerisme

Horst aan de Maas zet in op
lokaal gastheerschap
De toerist die Horst aan de Maas bezoekt, hoeft straks niet meer zelf op zoek naar informatie bij een toeristisch informatiepunt. Ambassadeurs en
een mobiel promotieteam gaan actief op pad en geven gevraagd en ongevraagd advies over wat er te beleven is in Horst aan de Maas.
De plannen rondom het sluiten van Toeristisch Informatiepunt
in Horst houden de gemoederen
nogal bezig. Begrijpelijk, vinden
Jeske van Gerven van het Toeristisch
Platform Horst aan de Maas en
Hans den Bekker, verandermanager. “Omdat de plannen nog niet
concreet zijn, is er nog veel onduidelijkheid. Maar we zijn ervan overtuigd dat er iets heel moois voor in
de plaats komt”, zegt Den Bekker.
Aan de basis daarvan staat het
Lokaal Gastheerschap Horst aan de
Maas. In plaats van dat toeristen
voor hun vragen naar een informatiepunt moeten stappen, komt die
informatie naar hen toe. “We gaan
daarbij uit van drie pijlers”, zegt
Van Gerven, “als eerste een mobiel
promotieteam, als tweede ambassadeurs en als laatste een fijnmazig

netwerk bestaande uit de website en
app. Feit is namelijk dat veel informatie online te vinden is en dat steeds
meer mensen daar gebruik van
maken.”

Ambassadeurs en
mobiel promotieteam
Het mobiel promotieteam is
straks onder andere te vinden bij de
vakantieparken en op evenementen. Ambassadeurs zijn in heel Horst
aan de Maas actief. Van Gerven:
“Zij geven algemene informatie, maar
er zijn bijvoorbeeld ook ambassadeurs die kennis hebben over specifieke zaken. Denk bijvoorbeeld aan
het Rozenkenniscentrum in Lottum.
Horst aan de Maas telt jaarlijks
1,6 miljoen overnachtingen en 4,1
miljoen dagbezoeken. Deze mensen

moeten we zo goed mogelijk op weg
sturen. Samenwerking met de parken en ondernemers is daarbij heel
belangrijk.”
Het Toeristisch Informatiepunt
sluit met ingang van 1 september de
deuren. De vrijwilligers kunnen, als
ze willen, aan de slag als ambassadeur of als lid van het mobiel promotieteam. De gemeenteraad van Horst
aan de Maas heeft in de raadsvergadering van maart ingestemd met
het plan. Wel riep zij het Toeristisch
Platform op te kijken of er toch nog
een vorm van een informatiepunt kan
blijven bestaan. “Dat zijn we nu aan
het onderzoeken”, aldus Den Bekker.
“Het wordt echter geen VVV-winkel
waar je ook streekproducten en VVVbonnen kunt kopen.” “Dat heeft geen
toegevoegde waarde meer”, vult
Van Gerven aan. “Het is een lande-

lijke trend dat bezoekersaantallen van VVV-kantoren teruglopen.
Daarnaast bereikt een VVV-winkel
de jongere generatie niet. Daarom is
het belangrijk dat we gaan vernieuwen.” Den Bekker: “We zijn wel aan
het denken of we een samenwerking kunnen aangaan met partijen als Gezondste Regio 2025 en
gezamenlijk een informatiepunt in
kunnen richten.” “Er komt iets heel
goeds voor in de plaats, dat voldoet aan dezelfde behoefte”, belooft
Van Gerven.
Op zaterdag 26 april lanceert
het Toeristisch Platform een magazine met toeristische informatie over
Horst aan de Maas. Dit magazine
komt onder andere bij alle verblijfsaccommodaties te liggen. Het verschijnt twee keer per jaar, in het
voor- en naseizoen.
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Geen toename miljoenen
woningen Horst aan de Maas
Het aantal miljoenenwoningen in de gemeente Horst aan de Maas is in 2017 niet veranderd ten opzichte
van het jaar ervoor. Dat is gebleken uit onderzoek van Calcasa, een databedrijf voor de vastgoedmarkt.
Ook berekende het bedrijf dat het Pastoorsveld in Horst de duurste straat van de gemeente is en de
Burgemeester van Leentstraat in Grubbenvorst de goedkoopste.
De duurste straat van de
gemeente Horst aan de Maas is het
Pastoorsveld in Horst. Een woning is
daar gemiddeld 550.000 euro
waard. Koopwoningen aan het
Pastoorsveld kosten gemiddeld
ruim twee keer meer dan in de
goedkoopste straat van de
gemeente Horst aan de Maas.
Wonen aan de Burgemeester van
Leentstraat in Grubbenvorst kost
gemiddeld 190.000 euro. Calcasa is
bij het selecteren van de duurste en
goedkoopste straten uitgegaan van

straten met minimaal vijftig
koopwoningen.

Duurste straat ligt
in Wassenaar
Calcasa berekende verder dat het
aantal miljoenenwoningen in Horst
aan de Maas in 2017 hetzelfde is
gebleven ten opzichte van het jaar
ervoor. Zowel in 2016 als in 2017
stonden er in de gemeente vier
woningen die meer dan één miljoen
euro waard zijn. Het gaat hierbij om

koopwoningen waarvan Calcasa de
waarde heeft bepaald.
Calcasa onderzocht ook
de woningen in de rest van
Nederland. De duurste straat van
Nederland ligt in 2017 opnieuw
in Wassenaar. Aan de Groot
Haesebroekseweg is een woning
gemiddeld 2,5 miljoen euro waard.
Dat is zo’n 31 keer meer dan in de
goedkoopste straat van Nederland,
de Tholensstraat in Terneuzen,
waar een woning gemiddeld
slechts 80.000 euro kost.

Hoofdredacteur weg bij Reindonk
Omroep Reindonk gaat met ingang van 1 juni verder zonder hoofdredacteur Gerard Pansier. De omroep
moet bezuinigen en heft daarom de functie van hoofdredacteur op.
Vanaf 2019 maakt Reindonk
deel uit van de nieuw te vormen
streekomroep samen met de omroepen van Venlo, Peel en Maas, Venray,
Bergen en Gennep. Daarbij hoort
een nieuwe financiering. “De hui-

dige financiële situatie biedt onvoldoende armslag om de tijd tot de
komst van de streekomroep te overbruggen”, zegt voorzitter Arie Stas van
Omroep Reindonk. Gerard Pansier uit
Blerick ging in juni 2016 parttime bij

de omroep aan de slag als camerajournalist en trainer. In mei 2017
werd hij benoemd tot hoofdredacteur. Pansier is ook werkzaam voor
Omroep Venlo en heeft zijn eigen
mediabedrijf.

Vreemde eend
Eenden zwemmen doorgaans in het water. In America zijn ze
echter in lantaarnpalen te vinden. Deze ludieke actie verwijst
naar een activiteit die komende zomer plaatsvindt. De initiatiefnemers lieten weten volgende week met meer informatie te
komen.

Verbinding

Project ‘Integreren doen
we samen’ van start
Op het terrein van Jong Nederland Horst werd maandag 9 april het startschot gegeven voor het project
‘Integreren doen we samen’. Doel van het dit project is mensen met elkaar in verbinding te brengen en zo de
integratie te bevorderen.

DE MOOISTE GRASZODEN!
Speelgazon
slechts
99
2

1, m

Meer info
of bestellen?
Ga naar www.leurs.nl
elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL

Aardbeien maken gelukkig
Verse zoete lambada’s,
heerlijk van smaak

De deelnemende partijen
zijn Dynamiek Scholengroep,
Jong Nederland Horst, gemeente
Horst aan de Maas, Afslag 10,
His Hope, Hogeschool Arnhem en
Nijmegen en Synthese. Het voornemen is om uiteindelijk ook met

andere (sport)verenigingen te gaan
samenwerken in dit project. Het project gaat van start door basisschoolkinderen, met zowel een
migranten- als Nederlandse achtergrond, huiswerkbegeleiding aan te
bieden in combinatie met vrijetijds-

besteding. Dit gebeurt op een locatie
waar creatieve of sport- en spelactiviteiten plaatsvinden. Uitgangspunt is
dat de ouders zo ook betrokken worden bij het verenigingsleven.
De planning is dat in mei wordt
gestart met de eerste activiteiten.

Proef ook het land
vol aardbeienpassie
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Zorgen over natuurgebied Ter Peel

‘Moet natuur wijken voor hekwerk?’
Op het terrein van de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Everstoord zijn de werkzaamheden voor de verplaatsing van de ingang en vervanging van het hekwerk gestart. Een deel van het naastgelegen natuurterrein maakt
plaats voor parkeerplekken. Beheerder Erik Bos maakt zich zorgen over wat dit gaat betekenen voor zijn werkzaamheden.

Al ruim tien jaar laat schapenhouder Erik Bos uit Sevenum zijn schapen
grazen op het ongeveer 5 hectare grote
gebied langs Ter Peel. Daarnaast zorgt
hij, in opdracht van Dienst Justitiële
Inrichtingen, voor het beheer van
het terrein met de vijver en boomgaard. “Ik heb hier vanaf begin april
tot november zo’n 35 schapen lopen.
Het terrein wordt op deze manier
duurzaam begraasd. Al tien jaar gaat
dat heel goed, het is echt mijn trots.
Bij veel gevangenissen is het gebied
eromheen heel strak ingericht. Hier ligt
de inrichting juist in het groen. Maar nu
heb ik het gevoel dat de natuur moet
wijken voor een hekwerk. De natuur in
Nederland is schaars, we moeten koesteren wat we hebben.”

Compensatie
De huidige ingang aan de
Patersstraat wordt gesloten en in de
toekomst alleen nog gebruikt voor
calamiteitendiensten. Ook wordt de
ingang aan de Driekooienweg gesloten. In plaats daarvan wordt één
centrale ingang gecreëerd die te bereiken is via de huidige toegangsweg
vanaf de Patersstraat. Deze bestaande
ingang wordt verbreed en verhard.
Bos weet van de plannen, hij weet
echter niet wat dit betekent voor zijn
eigen werkzaamheden. “Ik heb dit wel

al aangekaart, maar nog geen duidelijke reactie gekregen. Ik wil graag
met hen rond de tafel gaan.”
Een woordvoerder van Dienst
Justitiële Inrichtingen geeft aan dat
onlangs met de eerste rooiwerkzaamheden is gestart. “Omdat het
broedseizoen is aangebroken en
voorkomen moet worden dat nesten worden beschadigd of vernietigd, worden de bomen en struiken
eerst nauwkeurig onderzocht door
een ecoloog op de aanwezigheid
van een nest(en). Mocht er een nest
worden aangetroffen dan blijft deze
boom of struik staan totdat het broedsel is uitgevlogen, om dan alsnog te
worden gerooid.” Volgens de woordvoerder wordt half juni gestart met
het plaatsen van het nieuwe hekwerk. “Het natuurgebied dat grenst
aan de ZBBI (Zeer Beperkt Beveiligde
Inrichting, red.) wordt kleiner. Er komt
daar parkeergelegenheid. Deze wordt
met groen aangekleed. Het natuurgebied dat daar verdwijnt wordt gecompenseerd aan de Driekooienweg, waar
nu de huidige achteruitgang is gesitueerd. Er is door de landschapsarchitect
een plan opgesteld met daarin onder
andere herbeplanting.” Hij geeft aan
dat Bos op korte termijn wordt uitgenodigd voor een gesprek met de
directie.

Vervolg voorpagina

‘Er voor zorgen dat water normaal wordt’
“Dit initiatief hebben we met verschillende organisaties opgepakt in de
gedachtegang van de Gezondste Regio
2025”, vertelt Nico Freriks. Hij coördineert het behalen van die JOGGdoelen voor de gemeente Horst aan
de Maas. JOGG staat voor ‘Jongeren op
gezond gewicht’ en is een landelijke
organisatie die subsidie ontvangt van

het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land streeft zij
naar een samenleving waarin de
omgeving leidt tot gezond gedrag.
“Door heel Nederland zijn er verschillende gemeenten die hier mee aan de
slag zijn gegaan en allemaal kunnen

Wij zijn op zoek naar:

SCHOLIEREN
EN STUDENTEN
(VANAF 13 JAAR)

Voor weekend- en vakantiewerk in onze
kasrozenkwekerijen in Meterik/America
Zie onze website voor meer informatie
of bel: 077 464 20 97

ze hier hun eigen invulling aan geven.
In de basis komen die doelen er op
neer dat ze stimuleren om de inwoners te laten kiezen voor een gezondere levensstijl”, vertelt Freriks.
Van hieruit zijn verschillende verenigingen, instanties en organisaties
in de gemeente Horst aan de Maas
rond de tafel gaan zitten, om te kijken

welke invulling ze hier aan konden
geven. “Wij kozen toen al vrij snel
voor water, omdat hier op veel verschillende manieren op een gezonde
manier iets mee te doen is. Op de
eerste plaats is het gezond, lekker en
goed voor je lichaam. Op de tweede
plaats zijn er voldoende sportieve
activiteiten te bedenken die met
water te ondernemen zijn. We willen werken aan de bewustwording
bij mensen dat water heel normaal is
om te drinken. Mensen weten wel dat
water gezond is, maar zijn er verder
niet meer bewust mee bezig”, geeft
Freriks aan. “Je ziet of hoort het maar
al te vaak op verjaardagen als iemand
vraagt om water te drinken, dat ze dan
de reactie krijgen: ‘maar we hebben
ook wel fris of iets anders‘. Alsof het
niet normaal is om water te drinken”,
voegt Jacqueline Versleijen, clustermanager voor kinderopvang ’t Nest op
verschillende locaties in de gemeente,
hier aan toe.
Wat de instanties die meewerken
aan de campagne typeert is dat ze allemaal op de één of andere manier met
kinderen te maken hebben. Denk hierbij aan BiblioNu, kinderfysio Coenen
Kids, logopedie Gertie Beurskens en
zwembad De Berkel. Zo dus ook ’t Nest.
Samen verzorgen zij de opvang voor
kinderen van 0 tot en met 4 jaar en
de buitenschoolse opvang van kinderen tussen 4 en 13 jaar. Versleijen:
“Wij hebben besloten om in plaats
van ranja alleen nog maar water te
schenken tijdens de eetmomenten.
We willen er voor zorgen dat het voor
de kinderen normaal is om water te
drinken en dat ranja alleen bij bijzon-

dere gelegenheden gedronken wordt.
We hopen dat ze dan uiteindelijk
ook thuis meer water gaan drinken,
wat dan hopelijk ook overslaat op de
ouders. Een letterlijke vertaling van
jong geleerd is oud gedaan.”
“We willen er voor zorgen dat
er weer over water gepraat wordt.
De kracht van deze campagne zit er
dan ook in dat het gemeentebreed
gedragen wordt en dat het door
verschillende partijen samen gedaan
wordt. De inwoners komen er
zodoende op verschillende manieren
mee in aanraking. Niet alleen het
drinken; we willen mensen weer echt
actief bezig laten zijn met water”,
vertelt Freriks. “Zo delen we flesjes
met water uit tijdens de Sportweek en
de Koningspelen en gaan bijvoorbeeld
leerlingen van het Dendron College
ook voor een kennismaking met
waterskiën naar recreatiecentrum
De Schatberg in Sevenum, om maar
even iets te noemen.”
De kick-off van deze campagne
vindt plaats op woensdag 18 april
tijdens de week van het jonge
kind. Op het Lambertusplein in
Horst zijn dan diverse activiteiten
die allemaal iets met water te
maken hebben. De activiteiten
zijn gericht op kinderen tot en met
4 jaar en hun ouders. Ze kunnen
er dan spelletjes doen, lekkernijen
maken met water en meedoen met
diverse beweegactiviteiten. “Dat we
gekozen hebben voor deze week is
dus niet geheel toevallig. Het is de
ideale gelegenheid om meteen die
verbinding te maken tussen kinderen
en water”, aldus Freriks.
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Werkgroep Melderslo zamelt hand
tekeningen in tegen plannen Sun-Power
Frans Alards en José Swinkels van de werkgroep ‘Tegen arbeidsmigranten op camping het Engelke uit
Melderslo’, hebben op maandag 9 april 654 handtekeningen overhandigd aan wethouder Bob Vostermans van
gemeente Horst aan de Maas.

bij ons gemeld om een handtekening
te zetten. We hopen dan ook dat dit
genoeg is voor de gemeente om de
gevraagde vergunning niet goed te
keuren.”

Aanvraag
Wethouder Bob Vostermans laat
in een reactie hierop weten dat de
huisvesting van de arbeidsmigranten nog slechts een idee is. “Er is nog
geen sprake van een vergunning en
we wachten nog totdat de aanvraag
volledig is gedaan door Sun-Power.

Hier hebben wij nog geen beeld van,
dus we kunnen ook nog geen ja of
nee zeggen. We nemen als gemeente
alle input van de betrokken partijen
mee in de vergunningaanvraag en
we zijn dan ook aan het kijken om
een avond te organiseren waarbij alle
partijen samen kunnen zitten over
dit onderwerp. Iedereen kan dan zijn
zegje doen, waarbij het wel belangrijk
is dat we van tevoren afspreken wat
zo’n avond moet opleveren.” De heer
Christiaens van Sun-Power was niet te
bereiken voor een reactie.

Crist Coppens
SHOARMAPAKKET
geldig t/m
zaterdag
14 april 2018

500 gram shoarma
met broodjes en saus € 6,95
4 katenvinken € 5,00

Met deze inzamelactie wil de
werkgroep voor elkaar krijgen dat
de gemeente de aangevraagde vergunning door Sun-Power afwijst.
Het uitzendbureau heeft namelijk de
aanvraag gedaan voor een vergunning voor de plaatsing van arbeidsmigranten op camping het Engelke
in Melderslo. Frans Alards: “Dit zijn
654 handtekeningen van mensen die
tegen de plannen zijn van Sun-Power
om arbeidsmigranten, zowel klein- als
grootschalig, te huisvesten op camping het Engelke. Als we kleinschalige huisvesting zouden accepteren, is
het alsof we alvast een vinger geven,
waarna we de hand ook snel kwijt
zijn. Daarom stellen we ook dat we
helemaal geen arbeidsmigranten op
de camping willen.”
Alards geeft hierbij aan dat veel
inwoners zijn overdonderd door de

manier waarop Twan Christiaens,
directeur en eigenaar van Sun-Power
zijn plannen voor de huisvesting van
arbeidsmigranten heeft gepresenteerd. “Op 21 maart kregen we een
uitnodiging van Sun-Power voor een
toelichting op deze plannen. Op deze
avond werd ons verteld dat op zeer
korte termijn 80 tot 120 arbeidsmigranten in units op de camping gevestigd gaan worden. Er werd verteld
dat de vervolgplannen zijn om over
twee jaar een permanente vergunning
voor huisvesting van 240 personen
te krijgen. Nog voordat de inwoners
van Melderslo er bij betrokken werden, stonden er al nieuwe woonunits
op de camping.” José Swinkels voegt
hier aan toe: “Voor ons is de locatie en
hoe het allemaal is gebracht gewoon
onaanvaardbaar.” Dit schoot bij veel
inwoners in het verkeerde keelgat

en het is ook één van de redenen
waarom mensen de actie ondertekend
hebben. Andere redenen zijn volgens Alards het gevoel van onveiligheid, overlast, verkeersonveiligheid en
niet op deze plek. “Tijdens het hoogseizoen zijn er al ruim 750 arbeidsmigranten in en nabij Melderslo.
Een duidelijk signaal dat we oppikten,
was dat de inwoners van Melderslo
alleen maar intoleranter worden ten
opzichte van arbeidsmigranten, naarmate het er meer worden”, aldus
Alards. “Er wonen ongeveer 2.000
mensen in Melderslo, dus dat er 654
mensen getekend hebben, wil toch
iets zeggen. Er waren veel mensen
niet thuis tijdens de actie in verband
met een belangrijke voetbalwedstrijd,
dus we verwachten dat het aantal nog
wel hoger had kunnen zijn. Die avond
hebben ook verschillende mensen zich

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

MAGAZIJNVERKOOP
Op zondag 15 april start om 12.00 uur de rigoureuze
magazijnverkoop op onze speciale “Fashion Market”.
Wij vegen de magazijnen schoon!
5.000 stuks DAMES

+ HEREN

MERKKLEDING

JASSEN - PANTALONS - TRUIEN - BLOUSES - KOSTUUMS
- KOLBERTS - SWEATERS - SHIRTS - LINGERIE - JEANS

KORTINGEN 50% - 70%
START: ZONDAG 15 april
om 12.00 uur

ALLE
AFDELINGEN
OPEN
12 - 17 UUR

OP NIET AFGEPRIJSDE
AANKOPEN DEZE
DAG DUBBELE
SPAARPUNTEN
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d
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venray

m

Grotestraat 23 - Venray - Tel.: 0478 581526

Zondag 22 april 09.00 - 15.30 uur

HALLO in Andalusië
Jan Kusters uit America was voor een fietsvakantie in Andalusië, gelegen in Zuid-Spanje.
Zoals aan zijn clubtenue te zien is, is hij ook renner bij TWC De Barkruk uit Meterik. Het fietsen gaat
hem blijkbaar goed af, want tussendoor houdt hij nog genoeg tijd over om de HALLO te lezen.

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
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WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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We’re Hiring

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

topper in verkoop&advies
#Spontaan
#Nieuwsgierig
#Commercieel
#Gek op mode
#Trends en Jeans
#24-32 uur

Interesse?

Mail je cv met foto naar
cecile@topjeansshop.nl
Meer info over de vacature
vind je op www.topjeansshop.nl

Join our team!!

Eerherstel voor Salomon Walvis

studentverslaggever

De Joodse onderduiker Salomon Walvis stond bijna 74 jaar te boek als verrader van het verzet
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd op 15 juli 1944 door illegale werkers van het Raad van
Verzet uit Zuid-Limburg in Grubbenvorst om het leven gebracht. Dit bleek ten onrechte, toen Gerrit
van der Vorst met zijn boek Het kapitaal van Sal Walvis in 2016 aantoonde dat Walvis geen verrader
was. Op dinsdag 10 april werd zodoende zijn naam er alsnog op het oorlogsmonument aan de
Kloosterstraat in Horst gegraveerd. De naam werd onthuld door Birre Yazar-Walvis en Rosette Walvis,
kleindochter en dochter van Salomon Walvis.

m/v

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Horst aan de Maas en dat wordt
uitgegeven door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam
zijn wij per direct op zoek naar een student verslaggever m/v.
Je uitdaging
Wie ben je?
n Je levert redactionele bijdragen aan
n Je hebt een hbo werk- en
het nieuwsblad;
denkniveau;
n je bijt je vast in een onderwerp
n een opleiding journalistiek of
en weet het duidelijk en helder
ervaring als bureauredacteur/
op te schrijven;
verslaggever is een pre;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
n je bent bekend met de regio;
nieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
n je werkt goed samen, bent stressredacteuren als gezicht van
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en
HALLO Horst aan de Maas naar de
lezer toe;
je werkt nauwkeurig. Je kunt teksten
n je bezoekt in overleg evenementen,
zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met n je bent flexibel;
n je verricht je werkzaamheden in
anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en
vooraf samen overeengekomen
diensten tussen zaterdag
weet wat er speelt binnen de
08.30 uur en zondag 21.00 uur,
gemeente Horst aan de Maas;
n je werkt nauw samen met de redactie
eventueel ook doordeweeks en in
vakantieperiodes.
van HALLO Horst aan de Maas.
Wij bieden
Een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor vrijdag 20 april via e-mail:
vacature@kempen-media.nl o.v.v. student-verslaggever. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de redactie via 077 208 32 01.

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl

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

Nieuwe regels
privacybescherming
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Op 25 mei aanstaande treedt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking die de bestaande Wet Bescherming
Persoonsgegevens vervangt. Deze wet heeft gevolgen voor alle organisaties
die persoonsgegevens verwerken.
Persoonsgegevens worden
overal gevraagd, afgegeven en opgeslagen. Het doel van de AVG is om
de persoonsgegevens die organisaties bezitten te beschermen en de
betrokkenen meer rechten te geven.
Alle betrokkenen moeten kunnen
vaststellen welke gegevens van
hen worden bewaard, waarom deze
worden bewaard en hoe lang deze
worden bewaard. De betrokkenen
hebben ook recht op bijvoorbeeld
dataportabiliteit, recht op vergetelheid en recht op inzage.
Dat persoonsgegevens worden
bewaard door bijvoorbeeld, gemeenten, ziekenhuizen en webwinkels,
zoals BOL.com zal iedereen wel
duidelijk zijn, maar ook de bakker
op de hoek met een “stempelkaart”,
of een vereniging met een ledenlijst, verzamelt persoonsgegevens.
De AVG geldt dus voor vrijwel iedere
organisatie. Belangrijk om te weten
is dat het correct verwerken van

persoonsgegevens de verantwoordelijkheid van de organisatie is. Wat moet
er gedaan worden om te voldoen aan
de AVG? Er moet worden vastgelegd
welke persoonsgegevens er verzameld
worden, waarom deze verzameld worden, hoe deze verwerkt worden, wie er
toegang heeft tot deze gegevens, hoe
deze beveiligd worden, wat er met de
gegevens gebeurt nadat de verwerking
heeft plaatsgevonden enz.
Maak je gebruik van derden waar
de aan jou toevertrouwde gegevens
verwerkt worden dan moet je met
deze organisatie een zogenaamde
verwerkersovereenkomst afsluiten. In deze overeenkomst worden
afspraken vastgelegd zoals: waar de
persoonsgegevens worden verwerkt,
welke veiligheidsmaatregelen worden
getroffen, waar de persoonsgegevens
worden opgeslagen, de mogelijkheden
om een audit uit te kunnen voeren
en of de verwerker op zijn beurt weer
subverwerkers mag inschakelen voor
de verwerking.

Zoals je kunt lezen verlangt
de AVG van bijna elke organisatie
in meer of mindere mate actie.
Het niet voldoen aan de AVG kan
een forse boete opleveren. Heb
je hulp nodig bij het vaststellen in
welke mate de AVG actie verlangd
en hoe je dit kunt implementeren
in jouw organisatie neem dan
contact met ons op.
Wij helpen je graag verder.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

nieuws 07

12
04

Das gevangen in winkelcentrum Horst
In het winkelcentrum van Horst is op zondag 8 april een das gevangen. Het dier had zich verstopt in een
tuintje in een huis bij het parkeerterrein van Jan Linders.

de das. Hiermee trekken ze sporen en hebben ze vaste looproutes.
Het probleem waar de das in kwestie tegen aan liep was dat het uit
zijn eigen geurengebied raakte en
zodoende verdwaalde. “Hoe het
precies gegaan is, blijft een raadsel voor ons. Wel hebben we al een
drietal burchten op het oog waar

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

“Het is nog niet duidelijk hoe de
das daar terecht is gekomen”, aldus
Karin Derikx van Dassenwerkgroep
Brabant. “Normaal gesproken is het
ook niet gebruikelijk dat een das zo
ver van huis gaat. Meestal gaan ze
niet verder dan één à twee kilometer
van hun burcht vandaan, ze zijn wat
dat betreft behoorlijk honkvast. Wat
zou kunnen is dat het dier ergens van
geschrokken is, toen op de vlucht is
geslagen, toen weer van een hond of
mens geschrokken is en op die manier
steeds dieper in het centrum van
Horst terecht is gekomen. Eigenlijk net
als een verdwaald kind dat op een
bepaald punt ook niet meer weet
waar hij naar toe moet. Zeker is dat
hij een aantal obstakels heeft moeten
overwinnen om op de plek terecht te
komen waar hij gevonden is.”
De melding werd zondagochtend door inwoners gedaan bij
Dierenambulance Smakterheide,

waarna de Dassenwerkgroep werd
ingezet. Derikx: “Dassen zijn van
nature geen agressieve dieren, maar
hebben wel een grote bijtkracht.
Daarnaast zijn het beschermde dieren en zeker voor zo’n verdwaalde
das kan het vastpakken al als zeer
dreigend ervaren worden. Zodoende
was het belangrijk dat wij als ervaren
lieden ons over de das ontfermden.”
Het geslacht is nog niet vastgesteld.
“Het is een nogal fors exemplaar,
waardoor het gemakkelijk een mannetje zou kunnen zijn. Daarnaast zijn
het vooral de mannetjes die sneller
vrij rond lopen; ze zijn dan vaak op
‘vrijersvoeten’. Verkeersslachtoffers
zijn ook veelal mannetjes. De vrouwtjes met jongen blijven vaak toch in de
buurt van de burcht.”
De das werd ter observatie naar
een opvangcentrum in Beek-Ubbergen
overgebracht, waar het met een
camera in de gaten gehouden werd.

“Als het dier gaat slapen en het draait
op zijn rug, dan zien we vanzelf wel
of het een mannetje of vrouwtje is.”
Volgens Derikx is het niet van belang
om het geslacht vast te stellen, maar
is het belangrijk dat het dier gezond is.
“Toen de das werd aangetroffen, was
er geen enkel teken dat het iets mankeerde. Het kan goed lopen en staan
en heeft op het eerste oog geen verwondingen. Iets wat er ook op duidt
dat het niet is weggejaagd door soortgenoten, wat vaak met bijten gepaard
gaat. Het dier lijkt volledig gezond te
zijn en zodoende hebben we geen
reden om het te verdoven en er verder
onderzoek naar te doen.”
De volgende stap voor de
Dassenwerkgroep was het uitzoeken waar de das vandaan komt.
Dassen bakenen hun territorium af
aan de hand van anaalklieren, waardoor hun wereld bestaat uit geuren.
Bekende geur is bekend terrein voor

deze das vandaan zou kunnen komen.
Eigenlijk hoeven we de das maar in
de buurt te zetten van zijn gebied en
dan vindt hij vanzelf de weg terug.”
De das is maandagavond 9 april rond
22.00 uur ten noorden van Horst weer
losgelaten. “De das herkende de
omgeving direct en liep doelbewust
het bos in”, aldus Derikx.

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

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN

ANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
INRICHTING CALIFORNIË WIJNEN
GEOTHERMIE B.V.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:
Op 11 december 2017 heeft Californië Wijnen Geothermie te Grubbenvorst,
een aanvraag ingediend om een vergunning voor de activiteit
“milieuneutraal veranderen van de inrichting of mijnbouwwerk” ingevolge
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Californië
Wijnen Geothermie B.V.
De inrichting Californië Geothermie B.V. is gelegen aan de Vinkenpeelweg
10 te Grubbenvorst, in de gemeente Horst aan de Maas, op het perceel,
kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, Sectie M, nummer 304.
Ten behoeve van een goede beoordeling heeft het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat besloten om de beslistermijn eenmaal met
zes weken te verlengen.
Voor inlichtingen over de aanvraag kunt u zich wenden tot:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie en Omgeving
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
06 11 18 78 88
omgevingsvergunning@minez.nl

Calibrachoa

Calibrachoa
Festival Colours.
Diverse kleuren
Calibrachoa
in een pot.Festival Colours.
Calibrachoa
Ø 12 cm.
Diverse
kleuren in een pot.
stuks
Ø312
cm. 3 8.97
stuks 8.97

Bomen Wilhelminaplein gekapt
Niet vier, maar zes bomen op het Wilhelminaplein in Horst worden gekapt en vervangen.
Woensdag 11 april werden de eerste lindebomen omgehakt. In eerste instantie was besloten om vier
bomen te vervangen. Onderzoek, naar aanleiding van de omgewaaide boom tijdens de storm in
januari, wees uit dat deze bomen niet meer gezond waren. Na een bijeenkomst met onder andere
omwonenden, die bezorgd waren over de toestand van de andere bomen, is besloten twee oude lindes
voor het gemeentehuis ook te verwijderen. In plaats daarvan worden zes nieuwe bomen geplant.

6.3 VOOR

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 15. GELDIG VAN 12-04 T/M 18-04. OP=OP
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Ookalkunjemijnietmeerzien
zoekmijinjehart
enikzalaltijdbijjezijn...
Op zaterdag 7 april 2018 overleed in de leeftijd van 51 jaar
mijn allerliefste vrouw en lieve mam

Gerda Hegger - Huijs

Zo iets alledaags, gewoon even onderweg…
opeens begint dan haar laatste reis…
naar pap…
Erg verdrietig zijn we bij het onverwachte afscheid van
‘ôs mam’ en onze lieve oma. Dankbaar maar vooral trots op
hoe zij in het leven stond, positief en krachtig.

Gonnie Emonts - Reijnders

Geboren

Hanna
31 maart 2018
Dochter van
Rob en Janneke Joosten
Loevestraat 91
5961 TW Horst

Wiel Hegger
Piet Emonts †

Jeroen en Janne
Linda

* Horst, 22 augustus 1936

Familie Huijs
Familie Hegger
Kruisstraat 7, 5963 AL Hegelsom
Wij nodigen u uit, om samen met ons,
mam te herdenken op vrijdag 13 april
om 19.00 uur in de kerk van Hegelsom.

† Horst, 3 april 2018

Linda en Twan Lucassen
Suze
Sofie
Correspondentieadres:
Van Merwijckstraat 45, 5961 SB Horst

Wij willen u vragen een geschreven
herinnering aan mam mee te brengen
die wij zullen bundelen als aandenken
aan haar.

Mam was voor het laatst in ons midden
op maandag 9 april tijdens een afscheidsviering
in de aula van Crematorium Boschhuizen te Venray.

Geheel naar wens van mam zullen wij
op zaterdag 14 april in besloten kring
afscheid van haar nemen.

Wij danken jullie hartelijk voor alle
steun en medeleven, dat doet ons goed.

Iedereen bedankt voor het medeleven, alle lieve woordjes,
troost en de vele kaartjes die wij mochten ontvangen
na het overlijden van os moeder, oma en superoma

Truus Sleegers - Linders
Een speciale dank gaat uit naar de medewerkers van de zorggroep.
Familie Sleegers

Dankbetuiging

Wij danken u van harte voor hetgeen u heeft bijgedragen in
de vorm van warme woorden, belangstelling,verzorging of
een bezoekje gedurende haar ziekte en na het overlijden van

Riek Pompen-Mulders
Het deed ons goed!
Theo
Ad en Astrid
Tieme en Iris
Jotte, Mees
Annemarie† en Huub en Mirjam
Sjoerd en Jesper

Dankbetuiging

Zoväöl blome,
Zoväöl kaarten,
Zoväöl werme waord,
Zoväöl belangstelling en
Zoväöl troëst
Bedankt voor het medeleven en de steun na het overlijden van ôs Mam

Martha Janssen - Raedts
Joyce
Marijn en Kim

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de vele kaarten,
mooie bloemen en troostende woorden bij het afscheid
van mijn man, onze pap en opa

Hay en Hennie
Swinkels-Lemmen
zijn op 15 april 2018
60 jaar getrouwd
Parklaan 37, 5961 KZ Horst

Ruud Hermans &
Fleur van Rengs
geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 20 april 2018 om
12.00 uur in het gemeentehuis
van Horst.
U bent van harte welkom op
onze receptie van 19.00 tot
20.00 uur in MFC de Meulewiek,
St. Jansstraat 2a in Meterik.

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.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Guus Fleuren
Sevenum, april 2018
Lies Fleuren-Kemmelings
Ans en Koos
Ria en Jan
Kleinkinderen

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

www.bijconstance.123website.nl
Beauty, pedicure en voetreflex.
Welkom frisse nieuwe huid.
Info bij Connie 06 40 83 90 24.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

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

www.theoarts.com

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

De laatste hoop.
Mollenbestrijding 06 36 08 66 35.

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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GEPLUKT Mathijs Herremans

Hij heeft van jongs af aan al een fascinatie voor de natuur en met name insecten. Hij kan bijvoorbeeld urenlang kijken naar hoe spinnen te werk
gaan. Tegenwoordig is hij imker en binnenkort komt zijn eerste boek uit. Deze week wordt Mathijs Herremans (23) uit Melderslo geplukt.
len. Hier heeft Mathijs drie jaar intern
privé gewoond, maar sinds twee jaar
heeft hij een eigen caravan op het erf.
Hier woont hij op zichzelf. “Maar noem
het gerust een chaletje hoor, dat klinkt
wat chiquer”, lacht Mathijs.
Waar hij nu woont, wordt
de zorg gecombineerd met de
natuurrijke omgeving en creativiteit,
zoals bijvoorbeeld in schilderen en

Mathijs heeft autisme. In zijn
situatie betekent dit dat hij moeilijk
contact maakt met de buitenwereld
en voornamelijk in zijn eigen wereld
leeft. Hij groeide op in Eindhoven,
maar sinds vijf jaar woont hij in
Melderslo, in een zorginstelling met
woonbegeleiders. Het is een gewoon
woonhuis, waarbij de bewoners vrij
zijn om te doen en laten zoals ze wil-

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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fotografie. Dat laatstgenoemde is
een hobby van Mathijs. Hij trekt er
geregeld op uit om foto’s in de natuur
te maken, waarbij zijn voorkeur uit
gaat naar vlinders. Toen Mathijs in
Melderslo kwam wonen, bloeide
daarmee ook een andere liefde op:
het houden van bijen. Zelf heeft hij
op het moment acht volken, zoals dat
heet. “Geen volkeren, maar echt volk.
Dat is een groep bijen die zich rond
een koningin vormt, die het volk in
balans houdt. Ze vormen één geheel
samen”, vertelt Mathijs.
Woonbegeleider Frank vindt
het bijzonder hoe hij deze hobby
opgepakt heeft. “Als Mathijs ergens
belangstelling voor heeft, dan gaat
hij daar ook helemaal in op. Hij leest
letterlijk alles wat los en vast zit
en slaat ook ieder feitje hierover
op. Ik heb zelf ook een hobby in de
natuur, maar ik dacht vaak van: ik stop
er mee, want Mathijs weet het wel”,
vertelt Frank lachend. Het ergens
compleet in opgaan, is kenmerkend
voor iemand met autisme.
“De Rubiks kubus is ook zoiets waar
hij gemakkelijk een tijd mee bezig
kan zijn”, voegt Frank hier aan toe.
Er liggen verscheidene kubussen op de
tafel en in de tussentijd pakt Mathijs
er eentje op. In een mum van tijd
heeft hij alle vlakken in de juiste kleur
gedraaid. “Het is bijvoorbeeld bekend
dat de wereldkampioen Rubiks Kubus
ook autisme heeft”, vertelt Mathijs.
Zijn passie voor het houden van
bijen, heeft een speciale werking op
Mathijs. Het is een wereld vol feitjes
en dingen die vast staan en daar vind
hij zijn structuur in. “Ik ben actief

in verschillende verenigingen zoals
Staatsbosbeheer en de plaatselijke
IVN. In 2015 ben ik begonnen
met een beginnerscursus bij een
imkervereniging in Horst en zo is
dat verder gegroeid”, laat Mathijs
weten. Door zijn kennis en passie
voor de natuur, maakte hij veel
vrienden binnen deze verenigingen.
“Hij heeft moeite met het leggen
van contact, maar door zijn kennis en
passie voor het vak ging dat een stuk
gemakkelijker. Hij leert veel van de
andere imkers, maar dat werkt ook
andersom”, voegt Frank hier aan toe.
Naarmate de hobby van Mathijs

groeide, viel hem op dat het vak van
imker overal ter wereld anders beoefend wordt. “Net zoals dat je een
hond een trucje leert, kun je ook
een bijenvolk van alles leren en naar
je hand zetten. Ieder land kent een
ander klimaat en een andere cultuur
en zodoende dus een andere aanpak.
In Nederland worden ze op de traditionele manier gekweekt voor de
productie van honing, zoals koeien
voor melkproductie. Uiteindelijk krijg
je zo een heel zwak soort bijen, die
gevoelig is voor ziektes en parasieten.” Het tegenovergestelde deden
ze in Cuba. Daar hebben ze jarenlang
opzettelijk niets gedaan in de bestrijding tegen parasieten en mijten.
Mathijs: “Het was letterlijk ‘survival of
the fittest’ en nu jaren later hebben ze
daar de sterkste bijensoort, die goed
gewapend is tegen parasieten.”
Het is één van de vele verhalen
die terug zullen komen in zijn boek,
waarmee zijn passie voor het vak
van imker tot een hoogtepunt komt.
Hiervoor benaderde hij de meest
uiteenlopende imkers van over de
hele wereld, maar wel telkens met
dezelfde vragen. Dit zorgt voor een
overzichtelijk geheel waardoor verschillende methodes duidelijk naast
elkaar neer gelegd kunnen worden.
De imkers benaderde hij veelal via
internet. “Als ik bijvoorbeeld naar
de Olympische Spelen kijk en ik zie
of hoor een land voorbij komen dat
ik nog niet ken, dan zoek ik uit hoe
de imkers het daar doen. Dat doe ik
dan bijvoorbeeld via Facebook en
al snel kom ik dan in contact met
iemand. De foto’s sturen ze dan zelf
op.” Ondertussen heeft hij een zeer
gevarieerde bundeling aan verhalen uit onder andere Australië, Chili,
Spanje, Madagascar en Zuid Afrika.
Vooralsnog heeft het de titel ‘Imkers
van de Wereld’, maar die staat nog
niet vast. “We verwachten het boek
over drie maanden uit te kunnen
brengen, maar mensen kunnen wel al
het één en ander hierover vinden op
de website van Mathijs Herremans”,
vertelt Frank.

Kwaliteit heeft een naam

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Gezondheidscafé in Citaverde
Gezondste Regio 2025 organiseert op dinsdag 17 april een gezondheidscafé. Deze bijeenkomst vindt vanaf
19.30 uur plaats in het Citaverde College in Hegelsom.
Tijdens deze editie van het gezondheidscafé wordt teruggeblikt op de
bijeenkomst van januari. Die stond in
het teken van het fitte brein. Op 17 april
is Mai van der Beele als gast aanwezig. Zij is muziektherapeut en met haar

wordt gesproken over de kansen die
muziektherapie voor het brein kan bieden. Frans Verhaag en Chantal Kramer
vertellen als vertegenwoordigers van
de gemeente Horst aan de Maas over
de manier waarop de gemeente bezig

is om haar medewerkers te stimuleren
om gezond en fit in hun werk te zijn.
Daarnaast is Marike van Eijs aanwezig.
Samen met een groep collega therapeuten is zij aan de slag om ‘natuurlijke’
gezondheid in een breder perspectief te

plaatsen en is zij op zoek naar verbinding in de regio Noord-Limburg.
Gezondste Regio 2025 is aanjager, verbinder, initiatiefnemer en heeft
de afgelopen tijd nagedacht over haar
plannen voor de komende periode.
Samen met een aantal partijen wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van een
zogenaamd Dorpslab, waarin samen-

werking en verbinding tussen initiatieven die te maken hebben met het thema
‘positieve’ gezondheid centraal staan.
Daar wordt tijdens de bijeenkomst uitleg
over gegeven. Het publiek wordt deze
avond ook betrokken bij het thema.
De presentatie is in handen van René van
Lieshout. Aanmelden voor deze avond
kan via www.gezondsteRegio2025.nl

Open Coffee Met… gaat in op e-mailmarketing
De vrijblijvende netwerkbijeenkomst voor zelfstandige ondernemers en ondernemende professionals Open
Coffee Met Horst-Venray organiseert op dinsdag 17 april een bijeenkomst waarbij ze dieper ingaan op
e-mailmarketing. Dit vindt plaats in het Parkhotel in Horst tussen 08.30 en 10.30 uur.
Hiervoor hebben ze Kayleigh
Goossens van Bobmail uitgenodigd.

Bobmail beschikt over eigen
e-mailmarketing software

waardoor de gebruiker in staat
is om een betere relatie op te

bouwen met zijn of haar klanten.
Het is vooral bedoeld voor MKBers die willen groeien, maar
blijven hangen op het stukje
e-mailmarketing. Tijdens de
bijeenkomst geeft Kayleigh ook

concrete handvatten om hier mee
aan de slag te gaan.
Meer informatie over de
netwerkbijeenkomst over
e-mailmarketing is te vinden op
www.opencoffeemet.nl

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

Garageverkoop
zaterdag 14 april Middelijk 40 in Horst
van 11:00 tot 15:00 uur. Gereedschap,
huisraad, boeken van alles en nog wat.
Alles moet weg!

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

Over ARCO

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren. Ons doel
is om installaties betrouwbaarder, efficiënter
en effectiever te maken. We zijn in staat om
hoogwaardige, klantspecifieke totaaloplossingen te
realiseren.
ARCO is actief in verschillende branches
Agri & Food, Supply Chain & Internal Logistics en
Industy, Recycling & Bulk. We bieden de kleinere
standaard oplossingen, maar verzorgen ook grote

turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
90 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen en de toegenomen schaalgrote
van projecten groeit ARCO exponentieel. Om de
productiecapaciteit uit te breiden nam ARCO
afgelopen oktober een nieuw pand met extra
productieruimte in gebruik. Vanwege uitbreiding
van de afdelingen engineering, elektro en montage
zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

Constructie bankwerker

m/v

Als Constructiebankwerker ben je werkzaam in een team van ongeveer 10 constructiebankwerkers en/of
monteurs. Constructies voor uiteenlopende toepassingen van transport en productie worden veelal in teamverband
vervaardigd. Het lezen van technische tekeningen van metaalconstructies, constructiewerkzaamheden zoals lassen
(RVS en staal) en het uitvoeren van modificaties en reparaties behoren tot je belangrijkste taken.

Mechatronica monteur

m/v

Als Mechatronica monteur werk je nauw samen met een team van servicemonteurs, elektromonteurs en
assemblage monteurs. In deze afwisselende en veelomvattende functie ben je onder andere verantwoordelijk
voor het monteren van verschillende onderdelen en modules op transportsystemen en aanverwante machines.

Servicemonteur
Elektrotechniek

m/v

Als Servicemonteur Elektrotechniek ben je werkzaam in een team van ongeveer 10 elektro- en mechanischemonteurs. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het laten functioneren van elektrotechnische installaties.
Installaties worden veelal in teamverband geassembleerd en indien nodig op locatie bij de klant gemonteerd en
geïnstalleerd.
Meer informatie over deze en andere vacatures staat op: www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met CV ter attentie van
Mandy Huijs naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacatures
bezoek onze website www.arco-solutions.nl

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Parttime job. AOW-er wil nog niet stil
zitten, zoekt parttime job; 1 a 1.5 dag/
week, commerciële achtergrond,
diverse werkzaamheden, geen
kantoorwerk. Mob; 06 51 99 77 60.
Belastingservice Horst biedt
hulp bij de belastingaangifte voor
particulieren en grensgangers,
geen ZZP. Aanmelden: bij
T.Hermans, tel. 077 398 47 88 of
www.belastingservicehorst.nl of
belastingservice.horst@gmail.com
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Appartement te huur
in het centrum van Horst Royaal
appartement, grote huiskamer,
2 slaapkamers, grote badkamer
(bad en douche), grote zolder en een
dakterras van 80 m2. Te huur vanaf
1 juni 2108, info 06 21 85 82 56.
Tulpen te koop in diverse kleuren.
Geopend van maandag t/m zaterdag.
Gesloten tussen 12.00u. en 13.00u.
Pubben Helenaveenseweg 8B
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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan.
Schilder biedt zich aan
voor al uw schilder-, tex- en
behangwerkzaamheden.
Bel voor vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85.
Poetshulp gevraagd
voor 2 ochtenden per week op
maandag en donderdag, in Meterik.
Fam. Cuenen 06 11 15 55 98.

Hulp bij tuinwerkzaamheden.
Wij zijn op zoek naar iemand die ons
2 uurtjes per week wil helpen met
lichte tuinwerkzaamheden. Heb jij zin
om lekker buiten te werken bel dan
voor info met 06 13 68 69 06.
Te koop partij afrasteringsdraad
80 cm hoog. G.Theeuwen
0478 69 15 12.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Diverse afmetingen, vanaf 25 m2,
geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.
Bloembinder gezocht.
Parttime collega gezocht,
Bloemsierkunst de Kogeldistel.
Vakbekwaam, gediplomeerd, flexibel
en heb jij passie voor ons vak? Heb je
ervaring en kun jij zelfstandig werken?
Mail naar bloemen@kogeldistel.nl
Blauw wollen winterjas kwijt?
Mijn moeder in Sevenheijm heeft een
blauwe jas thuis die niet van haar is.
Onbekend waar deze is meegenomen.
Bericht aan 06 10 45 30 27.
T. k. gevraagd landbouwmachines,
wentel. ploegen. spitmachine. kieper.
Mesttank, schudders, hark, maaier,
weibloter, weisleep, frees, tractors en
vee-/paardentrailers enz.
06 19 07 69 59.
Sleutel gevonden op maandag 9 april
op het fietspad van Sevenum naar
Horst, in de buurt van de Welkoop.
Tel. 077 398 13 50.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro/
mnd, div. afm, 06 24 19 24 01,
businesscentrum Horst.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
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.
Te koop low budget doodskisten.
Tel. 06 25 34 71 61
gommansjm@ziggo.nl
Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerken, J.Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Twedde Kans Meterik.
Wij hebben weer nieuwe spullen en
meubels, die zeker een tweede kans
verdienen. Meer info? Bekijk onze
website of volg ons op Facebook.
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aan
Mira Beeren

Jeugd van
tegen
woordig

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Mira Beeren
14 jaar
Melderslo
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou ooit nog een wereldreis willen
maken. Mij lijkt het heel leuk om verschillende culturen te ontdekken en
kijken hoe de natuur daar is. Het liefste zou ik dan richting Australië,
Nieuw-Zeeland willen gaan.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou willen kunnen teleporteren.
Als mijn vriendinnen of mijn ouders
me dan nodig hebben, kan ik heel snel
bij ze zijn. Ook is het handig voor als
je bijna te laat bent. Dan kan je nog
gewoon op tijd komen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dat zou dan 18 jaar zijn, omdat je op
die leeftijd heel veel dingen mag.
Op deze leeftijd ga je meestal nog
uit, maar je bent toch wel een beetje
volwassen. Ook ben je op die leeftijd
aan het studeren. Studeren lijkt me
heel erg leuk, omdat je dan echt aan
het leren bent voor een beroep wat je
wil gaan doen. Dat lijkt me veel leuker
dan de middelbare school.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Bungeejumpen, parachutespringen en
jetskiën. Dit zijn echt uitdagingen, die
ik gewoon een keer gedaan moet hebben. Van mezelf ben ik al best avontuurlijk, dus deze dingen lijken me heel
erg leuk.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Vroeger droeg ik Crocs. Deze dingen vind ik nu heel erg lelijk, maar ik
droeg ze vooral omdat het makkelijk
was. Als je ergens snel naartoe moest,
kon je die snel aandoen en gaan.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Als ik terugdenk aan mijn eerste keer
bij Halloween in Toverland, krijg ik nog
vaak kippenvel. Ik vond dit toen heel
erg eng en spannend. Nog steeds vind
ik het wel spannend, maar niet meer
super eng.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit een fotoalbum van dierbaren personen weggooien. Als ze
later bijvoorbeeld er niet meer zijn,
heb je altijd nog herinneringen aan
deze mensen. Een fotoalbum vind ik
fijner dan digitale foto’s. Als je een
keer verhuist kan je deze veel makkelijker meenemen. Digitale foto’s raken
gemakkelijk kwijt op de computer of
telefoon.

In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In Mamma Mia! Dit is een heel vrolijke
film en zelf ben ik ook heel vrolijk.
De muziek in deze film vind ik ook
heel erg leuk, want deze muziek is
lekker dansbaar.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou nog eens opnieuw willen
zwemmen met dolfijnen in de open
zee. De eerste keer dat ik deed was
ik best bang, omdat ik voor de eerste
keer zwom in de open zee. Het lijkt
me leuk ik om dit nog een keer te
doen, maar dan zonder de angst voor
de open zee.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Op Ibiza of Curaçao. Het lijkt me heel
leuk om op een eiland te wonen.
Op een eiland is het altijd lekker weer
en je kan lekker op het stand zijn de
hele dag.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De beslissing dat ik zelf bepaal wat ik
doe en wie ik precies wil zijn. Ook dat
ik beslis wie mijn vriendinnen zijn.
Mensen die mij niet respecteren laat ik
voortaan links liggen. Zelf ben ik vaker
de dupe geweest van het feit dat ik
over me heen liet lopen. Laatst kreeg
ik de tip om hier iets aan te doen en

dat doe ik nu ook.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak is gym. Je bent in
beweging en zit niet de hele dag op
je stoel. Stilzitten kan ik ook niet zo
goed. Verder vind ik twee vakken
stom. Het eerste is geschiedenis.
Dit vak interesseert me echt niet
zo veel, alhoewel ik er wel redelijk
goed in ben. Het tweede vak is
levensbeschouwing. Dit vak ligt me
ook niet zo en ik vind het heel erg
saai.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal ben ik te vroeg en heel soms
precies op tijd. Ik kom bijna altijd te
vroeg, omdat ik het stom vind als
mensen op mij moeten wachten.
De enige keren dat ik precies op tijd
ben is als ik op het laatste moment
wat ben vergeten en terug moet.
Wie is je favoriete leraar?
Een favoriete leraar heb ik niet. Ik
heb wel leraren die ik aardig vind en
leraren die ik wat minder vind, maar
ik heb er geen die ik echt het leukste
vind.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is forensisch
onderzoeker. Met dit beroep ben
je echt in actie, omdat je dingen
probeert op te lossen. Dit lijkt me heel
erg leuk.

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

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

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

Je kent het gezegde vast
wel ‘die jeugd van tegenwoordig’. We zijn lui, doen
niet veel. We zitten alleen
maar achter onze smartphones. We drinken te veel
terwijl ze vroeger niet eens
wisten dat het zo schadelijk
voor je kon zijn en roken was
toen ook heel normaal.
Wat ik dan wel weer goed
vind is dat ik van heel veel
oudere hoor dat ze willen
stoppen. Wel na veertig jaar
pas, maar ze willen iets
veranderen. Dat over die
smartphones kunnen ze
trouwens wel zeggen, maar de
meeste ouderen kunnen er ook
wat van. Het is trouwens niet
dat alleen sommige ouderen
dit zeggen of denken; wij als
kinderen horen dit ook vaak
genoeg van onze ouders.
Toch hoor ik ook steeds vaker
van mensen dat we helemaal
niet zo verkeerd bezig zijn.
Mijn oma kwam er laatst
zelfs mee. Ze begon wel met
die ‘jeugd van tegenwoordig’
waarbij ik dacht: “nu komt
het”. Maar ze gaf er een hele
andere draai aan. Ze vond dat
wij veel meer weten van de
maatschappij. Veel opener zijn
en meer ingaan op de mensen.
Ook hoorde ik iemand zeggen
dat de vorige generatie het had
verpest en wij het weer op
orde moeten maken. Dat klinkt
als een grote taak. We vallen
dus best wel mee. Oké, er zijn
altijd dingen die beter kunnen.
Maar vroeger waren ze ook niet
de beste. Dat is tenminste wat
we bij geschiedenis leren.
Toch ben ik blij dat al deze
verschillende generaties er zijn.
Anders waren we immers nooit
tot al deze uitvindingen
gekomen die we nu hebben en
waar we nu zijn.
Liefs, Iris
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Zolang men zich maar aanpast’
Wethouder Paul Driessen van Horst aan
de Maas kondigde laatst aan te bekijken hoe
er einde gemaakt kan worden aan overlast
van quads in natuurgebieden. Een meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas,
70 procent, ziet liever dat quads niet in de
bossen rijden. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Eens
18%
Neutraal
12%

In het bos kom je naast vogels en andere
dieren, ook wel eens gemotoriseerde bezoekers
tegen, zoals quads. En dat is voor een meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas
een doorn in het oog. Zij zien quadrijders, en
motorcrossers, liever op andere plekken hun
rondjes rijden. “Quads verstoren de natuur. Niet
alleen de wegen, de dieren schrikken en vluchten, nesten worden verlaten. Net zo min als
dat crossmotoren in de natuur kunnen, zo kunnen quads ook niet”, vindt een persoon. “Bij de

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
70%

Quads zijn ook welkom
in het bos

invalswegen van veel bossen staat ‘stiltegebied’. rijders een alternatieve locatie biedt, vinden de
inwoners van Horst aan de Maas. “Het lijkt me
Laten we dat voor het steeds kleiner wordende
wildbestand zo proberen te houden. En ook voor wel zo veilig hier speciale gebieden voor aan
de wandelaars, fietsers en joggers is het opsnui- te wijzen om ongelukken met voetgangers en
anderen te voorkomen.” Ook zijn er mensen die
ven van uitlaatgassen niet gewenst”, zegt een
denken dat het uitdelen
ander. Zo’n 20 procent
vindt dat het bos voor
‘Geen lawaai in het natuurgebied’ van boetes beter werkt,
maar dan moet er wel
iedereen is, dus ook voor
‘Zolang ze geen overlast
worden gehandhaafd.
quads. “Zolang men zich
veroorzaken’
“Het is voor verschillende
maar aanpast en rusroutes in het bos al vertig houdt. Dit geldt niet
‘Waar moeten ze anders heen?’ boden voor motorrijders
alleen voor quads maar
en quads, echter negeren
bijvoorbeeld ook voor
zij gewoon de regels. Zonder een goede controle
motoren en mountainbikers, die ook soms voor
gaat dit niet werken.”
overlast zorgen”, meent iemand. Een ander
voegt toe: “Dat is juist voor quads eigenlijk niet
TipHorstaandeMaas is een samenmogelijk, want de lol zit in het crossen, niet in
werkingsverband tussen HALLO Horst aan de
stilletjes rondhobbelen. Hetzelfde geldt voor
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
crossmotors.” Om overlast zo veel mogelijk te
of aanmelden voor de volgende enquête,
beperken, zou het beter zijn als de gemeente de kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

Jumbo Phicoop is vernieuwd!
Overzichtelijk ingericht met meer ruimte voor versproducten,
extra groot assortiment speciaalbier en restaurantkwaliteit vlees.
GOUDEERLIJK
BOERENBRODEN
Per stuk

169
W
NIEU
RESTAURANT
KWALITEIT BURGERS!
Pak 2 stuks (250 gram)

VOOR

VAN

349

299

HERTOG JAN
SPECIALBIER

20%

KORTING

VERSE
SOEPPAKKETTEN

25%

KORTING

BEEMSTER
KAAS PLAKKEN

2

e
HALVE
PRIJS*

VARKENSHAAS
500 gram (8,98 per kilo)

449

Looptijd wo 11 april t/m di 17 april 2018.
* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten.
Prijswijzigingen, drukfouten, assortimentswijzigingen en uitverkocht voorbehouden. OP=OP.
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opinie 13

Bespreking poll week 13

Een referendum heeft wel degelijk meerwaarde
De meerderheid van de stemmers op deze poll, 62 procent, vindt
dat een referendum wel degelijk meerwaarde heeft. Inwoners van Horst
aan de Maas stemden op woensdag 21 maart niet alleen voor de nieuwe
gemeenteraad, maar mochten net als de rest van Nederland ook in een
raadgevend referendum hun mening geven over de nieuwe Wet op
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Vanaf juli 2015 kent Nederland de
Wet raadgevend referendum. Die wet stelde burgers in staat de overheid
corrigerend advies te geven. De uitslag was niet bindend. Onlangs werd
het referendum overigens door de overheid afgeschaft. Toch vindt een

meerderheid het goed dat door middel van zo’n referendum naar de mening
van het volk wordt gevraagd. Het is een goede manier om burgers meer
invloed te geven. Referenda kunnen ervoor zorgen dat kiezers actiever
deelnemen aan het publieke debat.
De overige 38 procent vraagt zich af waar we dan volksvertegenwoordigers voor hebben. Zij vertegenwoordigen toch de stem van het volk
en weten wat er speelt? En het is bovendien veel beter om de beslissing
over complexe dossiers aan degenen over te laten die er verstand van
hebben, denken zij.

Vriendschappen zijn gebaat
bij Facebook eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Programmamaker Arjen Lubach riep zondag 8 april zijn kijkers op
om, net als hij, hun Facebook-account op te zeggen naar aanleiding van
het recente lek met privégegevens. Byebye Facebook heet zijn actie.
En intussen hebben al bijna 30.000 mensen aangegeven geïnteresseerd
te zijn. Facebook ligt al een tijdje onder vuur nadat bleek dat gegevens
van gebruikers gelekt zijn aan het Britse bedrijf Cambridge Analytica.
Steeds meer mensen twijfelen of ze hun account niet beter kunnen
deactiveren. Is het niet vanwege privégegevens die ineens op straat liggen,
dan is het wel over de tijd die het stiekem kost om alles bij te houden wat je

vrienden op Facebook posten. Ook waarschuwen psychologen al langer dat
al die kijk-mij-eens-gelukkig-zijn-berichten op sociale media, alleen maar
tot ontevreden gevoelens en in sommige gevallen zelfs depressies leiden.
Dat kun je veel beter de stekker uit je account trekken.
Niet doen, zegt sociale media-expert Mark Deuze. “Facebook uitzetten
staat gelijk aan het uitzetten van je vriendschappen.” Door Facebook zijn
we in staat relaties te onderhouden en ons leven te delen met anderen,
of degene nu in hetzelfde dorp woont of aan de andere kant van de wereld.
Vriendschappen zijn gebaat bij Facebook. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 14) > Er zijn te veel themadagen > eens 61% oneens 39%

Problemen met
uw kunstgebit?
LEVEREN VAN SANDWICH DAK- EN WANDBEPLATING

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

Een van de eerste columns
die ik voor de HALLO schreef,
ging over Facebook. Of beter
gezegd, het niet hebben van
een Facebookaccount. In 2012
was ik nog een eh… 30-plusser zonder like-stress.
Ruim een jaar later ging ik
toch overstag. Wanneer je broer
naar Zweden verhuist, is het
toch wel handig wanneer je
online een beetje bij kunt
houden wat hij daar allemaal
doet. En omdat ik niet achter
wilde blijven, deelde ik dus ook
verhalen over mislukte cakes,
schattige lammetjes in de wei
en af en toe een wijze uitspraak
van de Dalai Lama, onder het
mom van beter goed gejat dan
slecht bedacht. Mijn netwerk
groeide gestaag en tijdens de
familiefeestjes was ook ik altijd
goed op de hoogte van wat er
allemaal speelde bij de rest van
de familie. Ook voegde ik
mensen toe die ik al lang weer
uit het oog verloren had maar,
ondanks dat ze in Australië
wonen, online weer tegenkwam. Omdat ik niet wil dat Jan
en alleman alles van me weet,
staat mijn account wel op privé
en deel ik niet mijn meest
gênante momenten. Maar ja,
wat is privé? Zijn mijn mislukte
cake-foto’s ook bij dat Britse
bedrijf in de inbox beland?
Bye bye Facebook, zegt Arjen
Lubach en met hem duizenden
andere Nederlanders. Niet
doen, zegt een of andere
expert, zonder Facebook geen
vriendschappen. Maar kun je
het een vriendschap noemen
wanneer je iemand alleen maar
één keer per jaar feliciteert voor
zijn verjaardag, en dan alleen
als Facebook je er aan herinnert, en voor de rest van de tijd
geen woord met elkaar wisselt?
Bye bye Facebook? Ik twijfel
nog. Maar ach, een reisje naar
Zweden is in elk geval zo
geboekt.
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Voorjaar, maak je tuin Waterklaar

Ben jij een klantgerichte, zelfstandige
medewerker Buitendienst met groene vingers?

Het is weer lente. Blaadjes verschijnen aan de bomen, de eerste bloemenknoppen laten zich voorzichtig zien en ’s avonds is het langer licht. Tijd om fijn naar
buiten te gaan. Voor veel mensen betekent dat lekker aan de slag om de tuin op
orde te maken. Het weer moet dan natuurlijk wel willen meewerken. En dat is in
Nederland de laatste jaren helaas niet altijd meer het geval.

Klimaatverandering

Waterklaar en subsidie voor

Steeds vaker krijgen we te maken met extreem

afkoppelen regenwater

weer. Langere perioden van droogte en hitte

Allemaal aanpassingen waarvoor het

maar ook grote wateroverlast door enorme

programma Waterklaar zich hard maakt.

hoosbuien. Straten en tuinen die blank komen

Een programma waar alle gemeenten in

te staan door een stortvloed van regen of juist

Noord- en Midden Limburg, Waterschap

het verdrogen van bomen en planten omdat er

Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg,

wekenlang geen druppel water valt. Gelukkig

Waterleidingmaatschappij Limburg en de

kunnen we daar met z’n allen iets aan doen.

Provincie Limburg aan mee werken. Voor

Medewerker Buitendienst (m/v) voor 36 uur per week
Gemeente Horst aan de Maas
Meer informatie en reageren via www.banenpleinlimburg.nl

het afkoppelen van regenpijpen verstrekken
Water in de tuin

inmiddels alle gemeenten in Noord- en Midden

Met relatief eenvoudige middelen kunnen we

Limburg samen met Waterschap Limburg

de waterhuishouding in onze tuinen aanpassen

en de Provincie Limburg zelfs subsidie aan

zodat er minder overlast ontstaat. Een

inwoners. Dit voorjaar hebben zich ook een

voorbeeld is bijvoorbeeld het afkoppelen van

aantal tuincentra aangesloten. Zij kunnen

de regenpijp van het riool door regenwater op

zoals de gemeente waarin je woont klanten

te vangen in een regenton of vijver zodat het

adviseren over maatregelen in hun tuin.

in tijden van droogte gebruikt kan worden om
de tuin te besproeien. Ook kan het regenwater

Meer informatie

worden opgevangen in speciale kratjes zodat

Wil je meer weten over de subsidieregeling van

het in de bodem kan wegzaken. Maar ook meer

jouw gemeente of hoe jij je tuin waterklaar kunt

groen of waterdoorlatende bestrating in de tuin

maken? Kijk dan op www.waterklaar.nl.

in plaats grote verharde oppervlakten helpt het

Op de website staan ook de aangesloten

overtollige water beter en sneller afvoeren. Het

tuincentra waar je terecht kunt voor

planten van bomen geeft bovendien verkoeling

aanvullende adviezen.

Bekendmakingen

in warme perioden. En groene tuinen zijn ook
nog eens beter voor vlinders en bijen.

Voorjaar, maak je tuin Waterklaar!

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Debatmiddag 17 april

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

De debatclub van het Dendron College is dinsdag te gast in de raadzaal voor een

America

Horst

Meterik

debatmiddag met een afvaardiging van de gemeenteraad.

Griendtsveenseweg 69

Patronaat 13c

Schadijkerweg ongenummerd

Nieuwe Peeldijk 7

Project Ooijen Wanssum

Sevenum

Publiek is van harte welkom tussen 15 en 17

De debatclub van het Dendron College heeft zelf

Sleutelbloem 7

St. Antoniuspark 2

Hoek Grubbenvorsterweg

uur. Maar je kunt het debat ook live volgen via

de stellingen aangedragen. Een jury beoordeelt

Lisdodde (kv 7)

Melatenweg 10 en 12

www.horstaandemaas.nl

de deelnemers en aan het einde van de middag

Wie wordt de beste debater van de middag?

krijgt de beste debater een mooie prijs.

Rode kruis plein
Broekhuizen

Doolgaardstraat 2

Sef van Megenlaan 36

Sevenum St. Jorisweg
Hegelsom
Heerstraat 11
Venloseweg 35

Kronenberg

Word vrijwilliger!

HORST AAN DE MAAS

www.brandweer.nl/limburg-noord

Grubbenvorst

Schorfvenweg 3

Swolgen

Aartserfweg 6

De Hees 108

Boabelweg 10

Hegelsom

Melderslo

Dingsstraat

Broekhuizerdijk 53

Vertrokken naar

Daniëlweg 64

onbekende bestemming

Denenweg 33

Hegelsom, Past. Debeijestraat 1

Flemingweg 2

ongenummerd (kv 4)
Hagelkruisweg 50

Grubbenvorst, Aartserfweg 2
Horst, Pr. Marijkestraat 72

15

Militaire Oefening

Van 16 t/m 20 april a.s. vindt er een militaire oefening plaats
in onze gemeente.
Aan de oefening nemen 25 personen en 10 militaire voertuigen
deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

F eu
Fl
Fleurig
e

De oefening houdt in dat er opstellingen ingenomen worden t.b.v.
de lucht-verdediging en het verplaatsen van militaire voertuigen
op bestaande wegen en paden. Het normale verkeer zal niet
gehinderd worden.

Gratis zaaimengsel Fleurig Horst aan de Maas
Elke zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur bij Openbare Werken
gemeente Horst aan de Maas, Americaanseweg 43, Horst

Ontdek het bruisende
Greenport Venlo!
Zondag
22 april
2018

Van 11.00 tot 16.00 uur
Villa Flora
St. Jansweg 20 - Venlo
Programma op
www.greenportvenlo.nl

16
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Formeren is net als daten
Op dit moment vinden er in gemeenten formaties plaats. Partijen
gaan kijken of ze samen kunnen besturen. Dit soort trajecten kun je best
vergelijken met daten: zoeken naar de match.
Allereerst is de eerste indruk
bepalend. De partij of persoon is
geschikt verklaard en je laat je
interesse blijken. Vervolgens ga je
na wat gesjans afspreken om elkaar
te leren kennen. Net zoals daten,
gaat formeren vaak in ‘besloten

kring’. Hoewel je vrienden je er om
smeken nodig je ze niet uit tijdens de
date. Ten eerste kun je één op één
beter over gevoeligheden praten.
Ten tweede wil je zo min mogelijk
bemoeienis van buitenaf.
Overigens is het tijdens formeren

en daten wel belangrijk om te weten
wie je bent en wat je verwacht.
Tijdens formaties zeggen partijen dat
met hun verkiezingsprogramma, ook
wel het ‘wensenlijstje’. Als de afspraak
zonder te veel ongemakkelijke
stiltes voorbij is gevlogen is er
vaak wel een kans op een vervolg.
Nu kun je eventueel bij je vrienden
te raden gaan of je geschikt vlees
in de kuip hebt. Bij formaties wordt

in vergaderingen de achterban
geraadpleegd.
Bij de volgende afspraken stijgt de
spanning... Hoe meer ‘effort’ je in iets
steekt, hoe meer je te verliezen hebt.
Daarnaast komen de onzekerheden
om de hoek kijken. Hoe kwam ik over?
Zitten we wel op een lijn? Je gaat
natuurlijk niet al die moeite doen
voor een onenightstand, je wil een
serieuze relatie. Dus geen kwestie

van zomaar weg swipen, maar big
business. Vervolgens hoor je zijn of
haar ‘eigenaardigheden’ aan. In de
politiek gaat het over thema’s die
niet uit te ruilen zijn. Je wikt en
weegt... Tot op een bepaald moment
de vonk ineens overslaat, je bent
een koppel.
Eveline Baas,
raadslid D66+GroenLinks

Nieuwe uitdaging
Nog aan het bijkomen van de mooie uitslag die we als CDA gehaald
hebben en de meer dan verwachte voorkeursstemmen voor mijzelf, zijn
we al volop aan de slag. Vanuit de raad met raadsintroductiebijeenkomsten, op de dinsdagen voor de gehele raad en op de donderdagen voor
de nieuwe raadsleden.
Daarnaast zitten we met de fractie regelmatig samen om de thema’s voor komende periode door te
spreken. Al meteen een erg drukke
periode, zeker omdat door het koude
weer ook de voorjaarswerkzaamhe-

den op het bedrijf vertraging hebben
op gelopen en er hier nogal wat werk
ingehaald moet worden.
Het is geweldig om te zien dat
we een heel mooi team hebben als
CDA. Jong, oud, ervaren en nieuw,

een mooie mix met goede inbreng
in de nieuwe fractie. Komende
week gaan we de aandachtsgebieden verdelen in onze fractie, dit alles
toewerkend naar de eerste echte
raadsvergadering van 8 mei. Na een
mooie campagne, waarin we veel
informatie hebben opgehaald, hopen
we dat jullie ons blijven voeden met
zorgen en opmerkingen, wat gaat er
goed en wat gaat er fout. Ook inbreng
in onze openbare fractievergaderin-

gen is mogelijk. U bent daarbij van
harte welkom. Nogmaals hartelijk
dank voor de vele voorkeursstemmen. Ik ga graag voor onze gemeente
met zestien mooie dorpen aan de
slag. Voor mij een mooie nieuwe uitdaging, natuurlijk onder het motto:
Gewoon samen doen.

Sjaak Jenniskens,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Geniet van kunst en cultuur
De lente. Tijd om er op uit te trekken. De deur uit en onze prachtige
gemeente in. Genieten van alles wat er in Horst aan de Maas te doen is.
Sport, cultuur, natuur of een terrasje. Horst aan de Maas heeft het allemaal.
Kijk naar cultuur. Cultuur draagt
bij aan het imago van Horst aan
de Maas. Zelfontplooiing, beleving,
inspiratie en meedoen. Activiteiten
in diverse dorpen geven aan dat
er behoefte is oude waarden en
nieuwe cultuuruitingen te beleven.

Kunstenaarsdorp Broekhuizen bruist
en borrelt, het Witte Dame-festival in
Grubbenvorst neemt ons mee terug
in de tijd, het Rozenfestival in Lottum
verbindt onze agrarische sector met
cultuur en Hegga Metamorfosa zorgt
al enkele jaren voor een creatieve en
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energieke slinger aan het Tuuteriek in
Hegelsom. De (kleinschalige) toeristische bedrijvigheid is een belangrijke motor van creativiteit en cultuur.
Arrangementen, kunstroutes, workshops en bijzondere uitspanningen
verrijken onze gemeente, voor inwoner en gast. Genoeg animo voor kunst
met de grote en de kleine K, de kruisbestuiving maakt ons enthousiast.
Als gemeente zijn we aan zet een
lange termijn visie op kunst en cul-

tuur vast te stellen en concrete ondersteuning te bieden. Wij als Partij van
de Arbeid zetten in op het verhogen
van cultuurparticipatie door jeugd,
ouderen en mensen met een beperking. Als gemeenschap zijn we aan zet
om onze kunst en cultuur te beleven.
Nodig vrienden en bekenden uit en
geniet. Van Horst aan de Maas. Onze
fantastische gemeente.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Benefietevenement voor
Kans voor Gambia

Drie koren

Voorjaarsconcert
in de Dingerd

Team Kans voor Gambia on the Road uit Horst organiseert op zaterdag 14 april een benefietdag in Grandcafé
Liesbeth in Horst. Het evenement begint om 10.00 uur en gaat in de avond vanaf 20.00 uur door met een aansluitende 70/80’s party.
Aanleiding hiervoor is de
Challenge Antwerpen Banjul,
waar Horstenaar Hay Theeuwen
en Sevenummer Roland Janssen
aan meedoen voor het goede doel
Kans voor Gambia. Dit goede doel
streeft naar de ontwikkeling van zelfredzaamheid in Gambia. Hierbij zijn
ze voornamelijk actief in het plaatsje
Farato, waarbij ze de bewoners helpen
zich te ontwikkelen en te ontplooien.
Hiervoor hebben ze bijvoorbeeld in
november 2017 een woning omgebouwd tot school. Ook worden er hier
twee winkels bij gebouwd waar de

door de stichting verzamelde spullen
worden verkocht.
Team Kans voor Gambia on the
Road, bestaand uit Hay en Roland,
organiseert zodoende een benefietevenement om zoveel mogelijk bij
elkaar te krijgen voor de Challenge
en dus de stichting. De challenge is
een auto- en motortocht van ruim
7.000 kilometer met een route door
zeven landen, waar ze op zaterdag 6
oktober aan mee doen.. De auto’s en
motoren worden in Banjul geveild en
de volledige opbrengst hiervan gaat
naar het goede doel Kans voor Gambia.

Gemengde Zangvereniging Con Brio uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst, Schoën Luuj uit Venlo en Die Sevensanghers uit
Sevenum organiseren op zondag 15 april om 11.00 uur een voorjaarsconcert in De Wingerd in Sevenum.

Vanaf 10.00 uur kan iedereen
op zaterdag 11 april de auto’s waarmee de challenge gereden wordt,
bezichtigen bij Grandcafé Liesbeth in
Horst. Daar zijn de teams ook bij aanwezig om informatie te verstrekken.
Vanaf 20.00 uur volgt er de 70/80’s
party, die toegankelijk is voor iedereen. Bij binnenkomst krijgt iedereen
een lot en volgt er later op de avond
een loterij waarmee een waardecheque te winnen is.
Kijk voor meer informatie op
www.kansvoorgambia.nl/
antwerpen-banjul-challenge/

Con Brio laat liederen van
onder anderen Eric Clapton en
Andrew Lloyd Webber horen.
Schoën Luuj wordt begeleid door
muzikanten op accordeon, gitaar,
altsaxofoon en klarinet en zingen

Toneelvereniging Poespas

Wijziging speeldata
Woesj

Informatiebijeenkomst
Reindonk Energie

Toneelvereniging Poespas uit Hegelsom heeft wegens omstandigheden de speeldata voor de voorstelling Woesj! moeten wijzigen. De
voorstelling van donderdag 12 april wordt verplaatst naar donderdag
19 april. De komedie blijft ongewijzigd plaatsvinden in zaal Debije in
Hegelsom.

De coöperatieve vereniging Reindonk Energie organiseert op donderdag 19 april vanaf 20.00 uur een openbare bijeenkomst om het één en ander toe te lichten over energietransitie. Dit doen ze in zaal De Letste Geulde
in Horst.
Energietransitie is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, zoals dat bepaald is in het
Klimaatakkoord van Parijs. Hierin
wordt als doel gesteld om als gemeenschap van fossiele brandstoffen over
te gaan naar volledig duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie. Transitie staat zodoende ook voor
de overgang die hierin plaatsvindt.

Ook de gemeente Horst aan de Maas
en de omliggende regio doen hier aan
mee, waarbij bijvoorbeeld al aan het
windturbinetraject Greenport gedacht
kan worden. Daarnaast staat er nog
veel te gebeuren op zowel grote als
kleine schaal.
Tijdens de bijeenkomst vertelt
Pim de Ridder meer over zijn bijdrage
aan windpark Nijmegen, waarvan

De speeldata zijn nu als volgt:
vrijdag 13 april op 20.00 uur, zondag 15 april om 15.00 en 20.00 uur
en donderdag 19 april om 20.00 uur.
Het stuk wordt op de planken gezet
onder leiding van regisseuse Lisette
Leenders en is gebaseerd op het verhaal van Claude Magnier. Het gaat
over Boudewijn, een weinig getalenteerde schilder. Hij is van adel-

hij de grondlegger is. Rond 20.15 uur
legt hij uit hoe hij duizend Nijmeegse
huishoudens zo ver heeft gekregen
hier aan mee te werken, hoe ze op
dit moment reilen en zeilen en welke
nieuwe ideeën rond dit windpark zijn
ontplooid. De bijeenkomst begint
aansluitend op de jaarlijkse ledenvergadering, die tussen 19.00 en
20.00 uur plaats vindt.

Beleef
het voorjaar in
40 verschillende
winkels
TM

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

bekende Nederlandstalige stukken.
Die Sevensanghers brengen
nummers als Yesterday van de
Beatles, Csârdâs van Otto Groll
en de Flieger Marsch van Herman
Dostal, ten gehore.

lijke afkomst, maar bijna blut.
Het plan ontstaat om te trouwen met
Lucienne Kwakman, de dochter van
een rijke zakenman. Haar ouders vinden een titel voor hun dochter zeer
belangrijk. Door de komst van een
bijzondere butler loopt het net even
anders. Meer info over de voorstelling is te vinden op
www.toneelverenigingpoespas.nl
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Mee-rij-rit MC Matou
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Motorclub Matou uit Sevenum organiseert op zondag 29 april een
mee-rij-rit. Deze rit is voor rijders die graag een rit willen maken,
maar dit niet alleen willen doen.
Het doel is om lekker laagdrempelig, gezellig en in eigen tempo
een route mee te rijden, aldus de
tourcommissie van MC Matou.
De rit vertrekt op zondag 29

april om 13.30 uur vanaf het clubgebouw bij OJC Walhalla aan de
Donckstraat.
Vanaf 12.30 uur staat de koffie
met vlaai klaar.

IVN

Blauwborstwande
ling in Mariapeel
IVN Geijsteren-Venray organiseert zondag 15 april organiseert de
jaarlijkse Blauwborstwandeling in de Mariapeel. Deze wandeling start
om 07.00 uur op de Zwarte Plakweg in America.
Een van de eerste zangvogels
die terugkomt uit Afrika is de
blauwborst. Deze insecteneter
is vanaf maart, begin april weer
te bewonderen in moerassige
gebieden, zoals de Peel.
Zo geheimzinnig als de vogel in
de broedtijd is, zo opvallend is zijn
baltsritueel in het vroege voorjaar.

In maart en april zingt de blauwborst
het liefst van een verhoging in het
rietland en ruigte; zijn blauwe borst
met witte vlek opvallend vooruit.
Deelname aan de wandeling is
gratis. Stevige wandelschoenen
worden aanbevolen.
Kijk voor meer informatie op
www.ivn-geysteren-venray.nl

Toeteren en zwaaien
bij Truckrun
Al toeterend en zwaaiend trokken de deelnemers aan de Truckrun zondag 8 april door Horst aan
de Maas. Deze toertocht voor mensen met een beperking beleefde haar negentiende editie.

Eric Corton in Kukeleku
KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Toneelvoorstelling ‘Ma’
De toneelvoorstelling ‘Ma’ van Hugo Borst wordt zondag 15 april op de planken van het Kukeleku-podium in
’t Gasthoês in Horst gespeeld. Het is een solovoorstelling die gespeeld wordt door Eric Corton en begint om 20.00 uur.
De tragikomische
solovoorstelling is gebaseerd op
het boek dat Hugo Borst schreef
over de aftakelende geest van
zijn moeder. Dit zorgde voor een
onvermijdelijke verhuizing naar

een verpleeghuis. Het verhaal
gaat over hoe de ziekte Alzheimer
de rollen van moeder en zoon
omdraait. De makers van LEEF! en
PAAZ brengen met Ma een portret
van een moeder in de woorden van

haar zoon. De dilemma’s, angsten
en moederliefde die hier mee
gepaard gaat wordt vertolkt door
Eric Corton. Meer informatie over de
voorstelling is te vinden op
www.kukeleku.com

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

“ELS HEEFT AL DRIE
CHEMOKUREN ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker veroorzaken
soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is de basis voor herstel
van zelfvertrouwen, eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

Geschenk Groengroep
voor boomgaard Meterik
Stichting Groengroep Sevenum heeft onlangs een tweetal appelbomen, Zaerumse Stiepkes,
aangeplant in een boomgaard van Akkie’s Tuin aan het Rotven in Meterik. Na het werk werd er
getoost met een fles medehoningwijn. Het beheer van de boomgaard wordt financieel mogelijk
gemaakt door Natuurrijk Limburg.
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Nederlands kampioenschap Sporting ST onderuit
bij Motorcrossclub Lottum tegen Sambeek
Motorcrossclub Lottum houdt op zaterdag 14 en zondag 15 april een wedstrijd om het Nederlands kampioenschap motorcross op het circuit aan de Stokterweg in Lottum. Op beide dagen beginnen ze om 09.00 uur met de
trainingen.

Op zaterdag verschijnen de beste
Nederlandse, Duits en Belgische
jeugdrijders aan de start in de BeNeDu
cup. In deze eerste wedstrijd in een
serie van drie wordt gestreden om de
titel internationaal jeugdkampioen.

Kieran Pijpers uit Swolgen doet mee
in 50cc klasse. Op zondag doen er tussen de 250 motorcrossers ook enkele
regionale rijders mee. Joep van de
Pasch en Josh Breukers uit Lottum starten in de klasse junioren. In de inter-

nationale klasse doet Michel Otten
uit Grubbenvorst mee. Bart Jacobs
uit Meterik en Ben van Gerwen
uit Swolgen doen hier aan mee.
Meer informatie over deze dagen is te
vinden op www.mclottum.nl

Hockeyheren Horst
verliezen van Nuth

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste herenteam van Sporting ST uit Swolgen mocht zondag
8 april thuis aantreden tegen het eerste herenteam uit Sambeek.
Ze delfden het onderspit in een wedstrijd die eindigde in 2-3.
Beide verenigingen zijn geen
hoogvliegers in de vijfde klasse E.
Sporting ST kon bij winst Sambeek
voorbij gaan op de ranglijst, maar
vanaf het eerste fluitsignaal leek
het erop dat Sambeek zich iets beter
op deze wedstrijd had ingesteld. Na
een dikke 5 minuten spelen profiteerde namelijk Ruben op ´t Veld van
een miscommunicatie achter in de
verdediging. Zo kon hij de 0-1 binnen prikken. Daarna bleek Sporting
nog steeds niet geheel wakker te
zijn en moest Michel Kleven aan de
noodrem trekken. De bal ging op
de 11 meter. Goalie Bram Willems
was wel bij de les deze keer, want
hij pareerde deze penalty op wonderschone wijze. Hierdoor bleef de
schade beperkt en kon men aan de
thee met een 0-1 ruststand.
In de rust konden de mannen van
Sporting ST elkaar even recht in de
ogen aankijken en een nieuw strijd-

plan bedenken. Dit nieuw strijdplan
was voldoende om het tij te keren.
Vlak na rust kon Rik Miltenburg van
dichtbij binnen schieten uit een corner. Stand 1-1. Daarna bleef Sporting
de druk opvoeren. Al in de 50e minuut
kopte Kevin Goldschmidt de 2-1 binnen na een schitterende voorzet vanaf
de linkerflank. Sporting had Sambeek
beet genomen, maar verzuimde
echter om door te bijten en de buit
binnen te halen. Invaller Jur Janssen
en Rik Miltenburg hadden nog kleine
kansjes om het duel vroegtijdig te
beslissen. Het was echter Sambeek
wat daarna weer de druk op voerde.
In de 75e minuut kreeg Martijn Peters
de bal tegen zijn voet aan getrapt en
werkte op deze manier de bal in het
doel. Niet veel later kon Sambeek
zowaar ook nog de winnende treffer binnenschieten. Dennis van Well
scoorde in de 79e minuut de 2-3,
wat tevens de eindstand was.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Door: Hockeyclub Horst
Voor het eerste herenteam van Hockeyclub Horst stond vrijdag 6 april stond de inhaalwedstrijd tegen Nuth
gepland. Onder uitstekende weersomstandigheden waren beide partijen klaar voor een goede pot hockey.
Uiteindelijk ging Nuth er met de winst vandoor, 2-4.

> 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
Na het eerste fluitsignaal had Nuth
de eerste paar minuten de touwtjes in
handen. Dit werd uiteindelijk beloond
met een rake strafcorner. Niet veel
later deden de mannen van Nuth nog
een duit in het zakje, waarna de 0-2
op het scorebord verscheen. Na de
tweede goal vonden de mannen
van Horst het wel genoeg geweest
en gaven ze daarom een extra stap
voorwaarts. Na een sterke fase van

de Horster mannen werd uiteindelijk
het doel gevonden. Dit resulteerde in
een 1-2 ruststand. Toen beide teams
de kopjes thee leeg hadden, vloog
Horst er in de tweede helft gelijk goed
bovenop.

Voorsprong
Zodoende werd zelfs de 2-2
gemaakt en lang leek het erop alsof
Horst zou doordrukken en uiteindelijk

de 3-2 zou maken, maar geheel uit het
niets kwam Nuth op een 2-3 voorsprong. Deze voorsprong zou Nuth niet
meer uit handen geven en uiteindelijk
zelfs uitbreiden naar een 2-4 overwinning. De mannen van Horst zijn
er niet in geslaagd om de inhaalwedstrijd te winnen. Gelukkig kunnen zij
het zondag 8 april alweer achter zich
laten door een overwinning te boeken,
op eigen veld, tegen Meerssen.

HCH wint van hekkensluiter
Door: Hockeyclub Horst
Na een matige start van de tweede seizoenshelft werd het zondag 8 april voor de het eerste herenteam van
Hockeyclub Horst tijd om weer eens te gaan winnen, want ‘hekkensluiter’ Meerssen kwam op bezoek. Het
zonnetje scheen, het publiek stond weer in groten getale langs het veld en alle spelers hadden er zin in, dus de
wedstrijd kon beginnen. Eindstand: 3-0.
Horst liet gelijk vanaf de eerste minuut zien wat de intenties
waren. De druk op de goal van
Meerssen werd groter en groter en
na een kwartier spelen kwam dan
ook de 1-0 op het figuurlijke scorebord. Na deze goal pakte Horst
door en bleef de druk op goal van
Meerssen opvoeren. Door een aantal goede reddingen van de keeper
van Meerssen en een aantal gemiste
kansen bleef Meerssen nog in de
wedstrijd. Maar de Horster man-

nen bleven gaan en scoorden vlak
voor de rust de 2-0. In de rust werd
verteld dat het team uit Horst er nog
niet was en dat de ploeg door moest
gaan met waar het mee bezig was.
Na de rust verscheen Horst dan ook
weer scherp op het veld. Het ging
alleen iets moeizamer dan voor de
rust, omdat Meerssen meer druk
zette op de verdediging. Helaas voor
Meerssen deed het de Horster defensie niet zo veel en werd er onder de
druk uitgespeeld. Horst ging door

met het creëren van kansen en uiteindelijk viel dan ook de 3-0 door
middel van een zogenoemde ‘wokkel’ door Skip Slaats. Bovendien
verdient de Horster-defensie een
compliment voor deze wedstrijd,
omdat ze voor het eerst dit seizoen de 0 hebben weten te houden.
Zondag 15 april staat de uitwedstrijd tegen Best op het programma.
Zullen de Horster mannen daar weten
te verassen en de punten mee naar
huis wetente nemen?

Geurts-Geurts Laan- en Sierboomkwekerij

Wij zijn gespecialiseerd
in kweken
van spillen en lichte laanGroeneweg
28, Heide-Venray
bomen en zoeken ter versterking van ons team een:

MEDEWERKER
BOOMKWEKERIJ

m/v

Werk je graag buiten en met je handen, dat kan bij ons.
In een klein team werk je samen met alle voorkomende werkzaamheden. Bij voorkeur in bezit van rijbewijs. Parttime geen bezwaar.
Interesse?
Stuur direct een mail naar Geurts-Geurts Boomkwekerij
info@boomkwekerijgeurts.nl of bel met 06-25012165.
Geurts-Geurts Laan- en Sierboomkwekerij
Groeneweg 28 • 5812 AL Heide
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Wittenhorst plaatst zich voor landelijke beker
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het was een typische bekerwedstrijd donderdagavond 5 april op
sportpark Ter Horst. De publieke belangstelling was bovendien erg groot
voor de wedstrijd tussen RKsv Wittenhorst uit Horst en De Ster uit Stein.
Wittenhorst won en plaatste zich voor de landelijke beker.
De start was voor Wittenhorst
wat zenuwachtig. Wittenhorst moest
even op toeren komen. Maar voordat
dit lukte kon De Ster via een makkelijk gegeven penalty de stand openen, 0-1. Maarten Neuhaus maakte
dit karwei terdege af. Wittenhorst

probeerde het tij te keren. Een hevig
bombardement van schoten ging op
het doel van Geoffrey Jacobs, echter steeds werd de bal geblokkeerd.
Tot de laatste minuut voor de pauze
moest de aanhang wachten tot er
gejuicht kon worden. Een steekbal van

Daan Verlijsdonk op Marco Daniëls
die het beslissende tikje gaf aan de
meelopende Bart Spreeuwenberg.
Met hevige pijn in zijn ribben kon Bart
zijn laatste goede zaak doen om niet
meer terug te komen, 1-1.
Na de pauze een beter spelend Wittenhorst. Het had veelal
een veldoverwicht, maar de achterhoede moest alert zijn voor de toch
wel gevaarlijke uitvallen. Het liet zich
aanzien dat de wedstrijd via penalty’s
beslist moest gaan worden. Inderdaad

dit was het geval. Met veel spanning
en emotie zochten beide ploegen het
gekozen doel uit. Wittenhorst mocht
gaan beginnen. Kevin van Asten
opende het bal en schoot onberispelijk binnen, 1-0. De Ster schoot ook
feilloos binnen, 1-1. Daan Verlijsdonk
maakte met een bekeken schot de 2-1.
De spanning steeg toen een speler van
De Ster miste, Sjors Witt hield het doel
schoon. Wittenhorst bleef in de verdere serie foutloos, Rob Zanders, Bart
Zanders. De Ster bleef ook bij, tussen-

stand 4-3. De allerbeslissende penalty
kwam van de voeten van Thom Derks.
Als een granaat vloog de bal achter
de doelman. Een enorm gejuich klonk
over het donkere sportpark.
Wittenhorst was zo juist geplaatst
voor de halve finale en mag het nu
gaan opnemen tegen klassengenoot
Bekkerveld in Heerlen. Dit gaat gebeuren op donderdag 26 april, aanvang
19.30 uur. Drie dagen later gaat de reis
wederom naar Heerlen, nu voor de
competitie.

Sparta’18 wint van Beerse Boys
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Op sportpark ‘De Klep’ in Middelbeers heeft het eerste team van
Sparta’18 uit Sevenum zondag 8 april een belangrijke driepunter binnengehaald. Onder een aangenaam zonnetje wisten de Sevenummers Beerse
Boys met 2-3 te verslaan.
In de 16e minuut was het Bart
Schouten die, na een mooie combinatie, de 0-1 liet aantekenen. Een klein
kwartier later trok de thuisploeg de
stand alweer gelijk. Uit een hoekschop werkte Stijn van Heerbeek in de
kluts de gelijkmaker binnen. Sparta’18

kreeg voor rust nog een tweetal
goede mogelijkheden. Een combinatie door het midden werd niet goed
afgerond en een handsbal van Beerse
Boys in het zestienmetergebied werd
door de scheidsrechter niet als een
overtreding beoordeeld. Beide ploe-

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 119,- per stuk

Eénjarige
planten en
kuipplanten
Pootaardappelen
en zaden

gen gingen dus rusten met een 1-1
tussenstand na een eerste helft waarbij vooral hard werken de boventoon
voerde.
In de tweede helft kwam
Sparta’18 al snel op voorsprong. In de
51e minuut was het Pim Nellen die
een vrije trap resoluut binnen schoot.
Beerse Boys ging meer risico nemen
waardoor Sparta’18 meer mogelijkheden kreeg op de counter. In de 60e
minuut kreeg Beerse Boys een penalty
na een overtreding in de zestien.

Yannick Vullings redde bekwaam op
de inzet van Jannes Mulders. In de 83e
minuut leek Sparta’18 de wedstrijd in
het slot te gooien na een goed uitgevoerde tegenaanval. Bart Schouten
gaf op rechts een afgemeten voorzet die door Pim Nellen binnengekopt werd. Bijna direct na de aftrap
bracht wederom Stijn van Heerbeek
Beerse Boys weer terug in de wedstrijd, 2-3. Wederom een standaardsituatie werd door de verdediger
binnengekopt. Sparta’18 speelde de

wedstrijd op hun tandvlees uit, waar
Beerse Boys probeerde met lange ballen gevaarlijk te worden. De verdediging van de Sevenummers gaf geen
krimp. Zodoende boekte Sparta’18
een belangrijke zege op een directe
concurrent en staat het nu 10 punten
boven ‘de streep’. De komende periode speelt Sparta’18 vier thuiswedstrijden op rij, te beginnen zondag 15
april tegen RKVVO

Wittenhorst VR1
overmeestert Heeze VR1
Door: voetbalvereniging Wittenhorst VR1
De dames van Wittenhorst VR1 uit Horst speelden op zondag 8 april tegen hekkensluiter uit de derde klasse
Heeze VR1 uit Heeze. Met een eindstand van 2-6 mochten ze de winst weer mee naar huis nemen.
Wittenhorst begon fel en
scherp aan de wedstrijd. In de eerste 10 minuten werd dit al direct
beloond met diverse kansen. In de
11e minuut werd de score geopend
door Kris Wijnhoven op aangeven
van Sanne Janssen. Nog geen drie
minuten later werd de score verdubbeld. Ymke Wagemans gaf de bal
voor op Maud Vermazeren en Maud
werkte de bal tegen de netten: 2-0.
Na een half uurtje voetballen liet
Wittenhorst de touwtjes wat meer

vieren en moest wat meer verdedigen. Net buiten het strafschopgebied
moest aan de rem getrokken worden
en dat leverde Heeze een vrije trap
op. Lian Driessen scoorde vanuit deze
vrije trap: 1-2.
Na rust begon Wittenhorst erg
slordig en kreeg bijna een doelpunt om de oren, maar de spits van
Heeze schoot ruim over. Daarna was
Wittenhorst weer bij de les en ging
verder met doelpunten maken.
Sanne en Kris maakten hun tweede

doelpunt van de dag en Michelle de
Wit pikte ook nog een doelpuntje
mee. Tien minuten voor tijd maakte
Pleun Majoor haar debuut voor
Wittenhorst VR1. Vlak na deze wissel
scoorde Ymke: 1-6. De oranje zwarten kregen toch nog een doelpuntje
om de oren in de laatste vijf minuten. Onder druk van de thuissupporters werd de bal door scheidsrechter
Smulders op de stip gelegd. Het was
wederom Lian Driessen die scoorde
en de eindstand op 2-6 zette.

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

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

Schoolkorfbaltoernooi
Het schoolkorfbaltoernooi Horst aan de Maas vindt voor de tiende keer plaats op woensdag 18
april. De wedstrijden worden gehouden op sportpark De Merel in Melderslo. Tijdens het toernooi
kunnen basisschoolleerlingen kennis maken met de korfbalsport. Net als vorig jaar hebben zich 41
teams aangemeld. Vanwege het groot aantal opgaven, is de organisatie nog op zoek naar scheidsrechters. Aanmelden hiervoor kan via schoolkorfbalhorstaandemaas@hotmail.com
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Hegelsom kan tij niet keren Opnieuw
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het is het eerste team van VV Hegelsom wederom niet gelukt om te winnen van SV Leunen. Waar het in de
thuiswedstrijd 1-1 werd, ging Leunen er zondag 8 april dit keer met de winst vandoor: 2-0.

geen punten voor
SV Melderslo

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 8 april tijdens
de jaarlijkse sponsordag tegen VVO 1 uit Hapert. De wedstrijd werd
gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo. De eindstand was 10-16.
SV Melderslo begon niet slecht
aan de wedstrijd. Er werd hard
gewerkt en hoewel er aanvallend
het een en ander te verbeteren
viel, werden er wel kansen
gecreëerd. Het lukte SV Melderslo
dan ook om op voorsprong van
5-3 te komen. Door verdedigende
foutjes van SV Melderslo en
scherpte in de afronding aan de
kant van VVO, was de stand in de
rust echter weer gelijkgetrokken
tot 5-5. Na rust kwam VVO sterker
uit de kleedlokalen. Vooral in de

Op deze prachtige zondagmiddag
togen er weer vele Hegelsom supporters richting Leunen. Het was het
perfecte voetbalweer. Echter, het kurkdroge en zeer hobbelige veld maakte
goed voetbal onmogelijk en de ballen
maakten soms de gekste sprongen.
Het was Hegelsom dat wederom net
als op donderdag 5 april in de thuiswedstrijd tegen Melderslo slapjes aan
de wedstrijd begon, maar vooralsnog had dit geen gevolgen. Aan de
kansenverhouding was dat niet af
te zien, Hegelsom kreeg zelfs de
beste kansen. Via een afstandsschot
van aanvoerder Rik Huijs en twee
afstandschoten van Jordi Janssen hadden de blauw-witten de voorsprong

verdiend. Maar het was Leunen dat
in de blessuretijd van de eerste helft
op voorsprong kwam. Een lange
pass kwam ongelukkig op de rug van
Niek Peeters terecht en belandde bij
de rechtsbuiten van Leunen. Deze kon
vrij gemakkelijk tot de achterlijn door dribbelen en passeerde doelman Joris Hagens met een bekeken
schot.
De tweede helft had hetzelfde
spelbeeld: Hegelsom met de beste
kansen, Leunen dat scoort. Via gevaarlijke voorzetten van links en rechts
had Hegelsom zeker de gelijkmaker
verdiend. Ook waren er voldoende
corners waaruit Hegelsom had kunnen scoren maar dat uiteindelijk ver-

zuimde. Tien minuten voor tijd gooide
Leunen de wedstrijd definitief op slot.
Via een corner kwam de bal in de
kluts bij een speler van Leunen terecht
die de bal met de hand onder controle kreeg en scoorde. De scheids
had dit echter niet waargenomen en
keurde het doelpunt goed. Het verzet van Hegelsom was hiermee
definitief gebroken en in de resterende tien minuten kon Hegelsom
het tij niet meer keren. Kort samengevat: er werden voldoende kansen
gecreëerd, maar het scorend vermogen werd gemist. Zondag 15 april
komt Belfeldia op bezoek en gaan de
mannen van Math Joosten het weer
opnieuw proberen.

afronding was VVO nu veel beter
dan SV Melderslo, dat nog altijd
veel kansen miste. Hoewel het nog
lang spannend bleef, kon VVO in de
slotfase uitlopen. Aan de kant van
SV Melderslo wilde het toen allemaal
niet meer lukken. Het eindsignaal
klonk bij een wat geflatteerde stand
van 10-16. SV Melderslo blijft na dit
verlies op een vijfde plaats staan in
de Overgangsklasse, maar om niet in
de gevarenzone te komen, wordt het
nu wel tijd dat de ploeg wat punten
gaat pakken.

Eerste editie
Jumping Zaerum
Op het Raadhuisplein in Sevenum vindt op zaterdag 11 augustus de
eerste editie van Jumping Zaerum plaats. Het wordt georganiseerd door
de ruiterclub van Sevenum, waarbij het plein voor één dag wordt
omgetoverd tot wedstrijdpiste voor het hippisch evenement.
Gedurende de dag zijn er verschillende springrubrieken. Er wordt
in de middag begonnen met de
pony’s en later die dag verschijnen ook de paarden aan de start.
Ook worden er diverse stands
rondom de piste geplaatst en probeert de organisatie er samen
met enkele Sevenumse kaste-

leins een dorpsfeest van te maken.
Uit praktisch en veiligheidsoogpunt worden er die dag twee straten afgesloten. Daarbij gaat het om
een gedeelte van de Raadhuisstraat.
Mgr. Verstraelenstraat wordt volledig
afgesloten, zodat deelnemers kunnen parkeren op het grasveld tussen
deze straat en van Vlattenstraat.

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

MEDEWERKER TOEZICHT

Als medewerker toezicht hou je een oogje in het zeil op
de spelende kinderen & jongeren en zorg je er voor dat de
speelwerelden schoon en veilig zijn. Beleving staat hoog
in het vaandel en als medewerker toezicht draagt jouw
servicegerichtheid daar een grote steen aan bij.

medewerker balie (ontvangst & shop)
Als baliemedewerker zorg jij voor een hartelijk ontvangst en
een correcte afhandeling van de kaartverkoop. Daarnaast zorg
je voor een aantrekkelijke shop, assisteer je bij het maken van
green screen foto’s en de verkoop hiervan.

SúPER MAKKELIJK SOLLICITEREN!
Lijkt het jou leuk om in het gezelligste team van Sevenum te werken?
Solliciteer dan snel!
Geen gedoe, lekker makkelijk.
Bij ons kun je solliciteren door ‘gewoon’ een berichtje te sturen naar:
personeelszaken@formule5975.nl

06 153 11 007

PSSTT...

Laat de acteur/actrice in jou naar
boven komen en breid je job uit met:

ENTERTAINMENT

Spelen van characters & opvoeren van shows

Maar ook met de ambitie anderen iets te
leren kun je je job nog leuker maken:

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

SPORT

Deel je tips & tricks op het gebied van
free-runnen, trampolinespringen,
skateboarden en/of BMX-en.

FEC
SEVENUM
Family Entertainment Center
voor meer informatie kijk op:
www.fecsevenum.nl

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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SV Melderslo levert
in tegen EWC’46
door: SV Melderslo
Het eerste herenvoetbalteam van Melderslo heeft zondag 8 april
geen punten weten te scoren tegen EWC’46 uit Well. De wedstrijd vond
plaats in Melderslo en eindigde in de uitslag van 2-4.
Melderslo begon in de eerst tien
minuten met kansen van Jeroen
Kallen die tegen de paal kopte en
een kopbal van Bart Theeuwen die
de bal geen vaart mee kon geven.
EWC’46 werd langzaam sterker
en creëerde een aantal kansen.
Dit resulteerde in de 23e minuut
in een mooi schot dat tegen de
paal belande. Veel geluk voor
SV Melderslo. In de 29e minuut kreeg
Jeroen een bal mee op het middenveld. Hij zag de keeper van EWC’46
een stuk voor zijn doel staan en
schoot de bal over de keeper heen,
maar ook net over het doel. In de
35e minuut zette Jeroen Gubbels
door op een bal die op de 16 kwam.
Een misverstand tussen keeper en
speler van EWC’46 waardoor Jeroen
zijn hoofd nog tegen de bal kon zetten: 1-0 voor SV Melderslo. In de 39e
minuut volgde een schot over de
grond. Bas kon zijn handen er nog
wel tegenaan zetten, maar kreeg
de bal niet gestopt, 1-1. In de 45e

Zilver voor judoka
Grubbenvorst
Door: Fredy Land
Judoka Joës Schell uit Grubbenvorst pakte zaterdag 7 april in het Groningse Leek zilver op het NK judo tot
15 jaar. Schell judoot in Echt bij JC Hercules, waar hij drie keer in de week traint.

minuut kon EWC’46 opstomen vanuit
links na een fout van SV Melderslo in
de verdediging. Voorzet en vervolgens mooi ingetikt, 1-2. Dit werd ook
de ruststand. De tweede helft begon
rustig, tot in de 57e minuut Bas
van Westerveld een terugspeelbal
niet goed uitgeschoten kreeg waardoor EWC’46 een goede kans kreeg.
De verdediging van SV Melderslo
kreeg de bal ook niet meer weggewerkt waardoor EWC’46 met een
mooi shot in de rechterbovenhoek de
stand op 1-3 zette. Melderslo bleef
het moeilijk houden met het spel
van EWC’46. In de 86e minuut probeerde Rob Driessen een bal uit te
verdedigen, maar schoot tegen een
speler van EWC’46. De bal kaatste
precies voor de voeten van een speler van EWC’46. Een snelle uitbraak
en Bas van Westerveld was kansloos
1-4. Om de pijn te verzachten mocht
Jeroen Kallen nog een penalty benutten na een handsbal van EWC’46.
Eindstand 2-4.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Hij kwam op het Nederlands
Kampioenschap uit in de zwaarste
gewichtscategorie +66 kg. Joës was
op oorlogssterkte, volledig gefocust
won hij de eerste partijen met overmacht. Binnen 10 tot 40 seconden
gooide hij zijn tegenstanders van
de mat, alsof hij niet op een toernooi stond waar de beste 21 judoka’s
(in zijn categorie) van Nederland
streden om de titel Nederlands kampioen. Pas in de halve finale kreeg
Joës het wat zwaarder tegen een

Fries. Maar ook in deze partij was hij
duidelijk de betere judoka.
Hij scoorde 40 seconden voor het
einde van de reguliere speeltijd een
waza-ari en met een daarop volgende houdgreep kon hij ook deze
partij op zijn naam schrijven. In de
finale kwam hij echter tegenover een
blok beton (95 kilo, 20 kilo zwaarder
dan Joës) uit Winschoten te staan.
Joës heeft hard gewerkt en stond er
goed voor. Zijn tegenstander kreeg
twee shido’s (strafpunten) en een

derde strafpunt zou een winst voor
Joës betekenen. Het mocht alleen
niet zo zijn.
Na 3 minuten (reguliere speeltijd)
was nog geen punt door één van beide
judoka’s gemaakt, waardoor de verlenging kwam voor de golden score.
Na de zoveelste inzet van Joës om zijn
tegenstander te vloeren, maakte hij
een kleine fout, die zijn tegenstander gebruikte om met een waza-ari te
kunnen winnen. Het leverde Joës een
tweede plaats op.

Clubkampioenschappen
HZPC Horst
Door: zwemvereniging HZPC
Het tweede en laatste deel van de clubkampioenschappen van HZPC uit Horst stond zondag 8 april op het programma. Zowel wedstrijdzwemmers, masterzwemmers en leden van het Sterrenplan waren vertegenwoordigd.

Werk
mee aan he
sc
een maging
belevi

daging aan
Ga jij de uit
erker
als Medew
Dienst?
Technische

werkenbijtoverland.com

Voor de jongste zwemmers
stonden er medailles op het spel.
Wedstrijdzwemmers Isis van Kuijk
(drie keer goud en één zilver),
Ilse Versteegen (twee keer zilver en één goud), Noa Bartelds
(brons), Maud Jenniskens (brons),
Jorn Sprunken (vier keer goud),
Jesse Jacobs (twee keer zilver), Sten
Verstegen (twee keer brons) en Guido
Jacobs (zilver en brons) kaapten de
medailles bij de minioren 5 en later.
Ook in de leeftijdscategorie minioren 3 en later (6 tot 9 jaar) waren er
medailles te verdelen. Juul Driessen,
Iris Jenniskens, Ard Sprunken, Mazen
Ahmed, Jasper Akkermans-Janssen,
Maud Jenniskens, Elina Krijnen en
Julia van Well wonnen in deze leeftijdscategorie één of meerdere

medailles. De junioren, jeugd en
senioren zwommen om de punten. In
combinatie met de eerste clubkampioenschappen in oktober worden de
algemene clubkampioenen berekend.
Omdat de meeste zwemmers tijdens
het paasweekend hard getraind hebben op trainingskamp, werden er
ook veel mooie persoonlijke records
gezwommen.
Verbeteringen kwamen op naam
van Pleun van den Bergh (50 meter
rugslag), Lisa Christiaens (200 rugslag), Isa Curvers (100 vlinderslag,
200 en 100 wisselslag), Raphael
Dolmans (50 rugslag), Lars Hagens
(200 rugslag), Imke van den Hoef
(50 rugslag), Paul Kaczmarek (50
vrijeslag en rugslag), Tijn van Kuijk
(100 schoolslag en wisselslag),

Veerle Maasdijk (alle afstanden die
ze zwom), Zerina Muratovic (100
schoolslag en 400 vrijeslag), Anne
Roefs (50 rugslag), Ilse Swinkels (100
en 200 wisselslag), Danee Verstegen
(100 vlinderslag en 200 wisselslag),
Cas Vertegen (100 vlinderslag, 200
en 100 wisselslag), Maud Weijmans
(400 vrijeslag), Naomi Brouwers (400
vrijeslag en 100 wisselslag) en Lynn
van den Beuken (100 schoolslag, 200
en 100 wisselslag).
Zoals gebruikelijk werd de wedstrijd afgesloten met een megafamilie-estafette, waar vaders,
moeders, broertjes en zusjes mee
mochten doen. De algemene clubkampioenen worden aan het einde
van dit zwemseizoen bekendgemaakt.
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Eigen spel Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Voor Set Up DS1 uit Meerlo stond zaterdag 7 april de wedstrijd tegen
de nummer 4, Apollo Mill DS1, op de planning. Nog steeds in de run
voor het kampioenschap, beloofde dit een spannende wedstrijd te
worden voor Set Up DS1. Uiteindelijk werd er gewonnen met 3-2.
De eerste set verliep soepel.
Er was een goede servicedruk en daar
had Apollo Mill DS1 niets tegenin te
brengen. Via 12-5, 17-12 en 21-12
werd deze set dan ook duidelijk
gewonnen met 25-12. De tweede
set begonnen de Meerlose dames
slecht: 0-5 achterstand en ze bleven
ook de hele set tegen deze achterstand aankijken. Deze set werd kansloos verloren via 7-13 en 15-21 met
17-25. De derde set ging gelijk op,
4-4. Hierna wist Set Up een gaatje
te slaan, 8-4, maar deze voorsprong
werd ook weer verloren, 17-17.
Uiteindelijk wist Set Up DS1 deze

set toch nog te winnen met 25-21.
De vierde set begon Set Up weer sterk,
maar ook deze voorsprong werd vrij
snel weer afgegeven en dat konden de dames niet meer omdraaien.
5-1, 10-10, 13-17 en verloren met
20-25. De vijfde en beslissende set zou
spannend worden aangezien de twee
ploegen meer aan elkaar gewaagd
waren dan verwacht. Deze set wisten
de meiden uit Meerlo weer hun eigen
spel te spelen. Via 7-3, 10-4 en 13-9
werd deze set dan ook nog gewonnen met 15-11. Zaterdag 14 april staat
een thuiswedstrijd op het programma,
dit maal tegen Hovoc DS2.

Oxalis pakt
koppositie veld
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor het eerste team van korfbalvereniging Oxalis begon op tweede
paasdag, maandag 2 april, de tweede helft van de veldcompetitie.
Na de handhaving in de overgangsklasse in de zaal, mochten de dames
nu zichzelf weer gaan laten zien in de eerste klasse. Doel: kampioen
worden en promoveren.
Lottum 1 uit stond op het programma. Omdat Oxalis een hoog
tempo en technisch spel gewend
was van de zaal, moesten de dames
deze wedstrijd weer even omschakelen en scherp blijven zodat ze niet
in het tragere tempo van de tegenstander meegingen. Dat bleek lastig
in de beginfase van de wedstrijd.
De score werd na vijf minuten door
Oxalis geopend. Mooie kansen werden gecreëerd, maar in de afronding schoot het tekort. Tegen het
einde van de eerste helft kwamen
de dames eindelijk een beetje los,
maar het leverde maar een magere
2-6 ruststand op. Dat er gewonnen moest gaan worden was duidelijk, maar de dames wilden ook met
een goed gevoel het veld verlaten.
Conclusie: er moest een tandje bij-

gezet gaan worden. Anders dan de
dipjes die wel eens in de zaal voorkwamen in het begin van de tweede
helft, dwong Oxalis het nu goed af.
De eerste aanval leverde direct een
doelpunt op waarna de voorsprong
verder uit werd gebouwd naar 3-11.
Helaas bleef dit voor Oxalis niet
voortduren en wist Lottum ook een
aantal keren de korf te vinden. Ze liepen in naar 6-11. Vervolgens deelde
Oxalis de genadeklap uit en pakte ze
een voorsprong van 6-16. De slordigheid die daarna volgde was hiermee
gelukkig ingedekt. Lottum beperkte
de schade nog naar 11-17, maar de
punten waren voor Oxalis. De dames
bekleden nu de eerste plek op de
ranglijst, na verlies van tegenstander Celeritas (S). Eindstand Lottum 1
Oxalis 1: 11-17.

Jubilarissen SV Melderslo
SV Melderslo zette zondag 8 april een aantal jubilarissen in het zonnetje. Jac Wijnen, Eric Vullings
en Henk Alards werden gehuldigd vanwege 50 jaar lidmaatschap. Anita Alards, Wil Backus, Jolanda
Spreeuwenberg, Eric Driessen, Ron Heldens en Ron Thijssen zijn allen 40 jaar lid.

OPEN DAG
22 APRIL 2018
Dinnissen Process Technology viert
dit jaar haar 70-jarig bestaan. Het
bedrijf groeide uit van een lokale
machinebouwer tot een innovatieve
wereldspeler in stortgoedtechnologie.
Ook benieuwd wat er achter de deuren
aan de Horsterweg 66 in Sevenum
plaatsvindt? Op zondag 22 april houdt
Dinnissen tussen 11.00 en 16.00 uur
open dag.
U bent van harte welkom!

de rust in. In de tweede helft bouwde
Oxalis haar voorsprong direct uit en
maakte de tegenstander geen schijn
van kans. Nog steeds werden er veel
kansen gemist en hadden beide ploegen moeite met het warme weer, maar
Oxalis bleef doorgaan en stond haar
mannetje. Merselo wist nog eenmaal
de korf te vinden, maar daar stonden er
negen van Oxalis tegenover. Dit resulteerde na zeventig minuten in een 17-3
winst voor de thuisploeg.

INNO
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70
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Door: korfbalvereniging Oxalis
Na de winst op tweede paasdag en de stijging naar de eerste plaats
op de ranglijst, was het eerste team van korfbalclub Oxalis zondag
8 april aan haar stand verplicht weer punten te gaan pakken. Merselo 1
uit het gelijknamige dorp stond voor de dames op het programma.
Oxalis won met 17-3.
In de beginfase van de wedstrijd
wist Oxalis direct de voorspong te
pakken. Kansen werden eenvoudig
gecreëerd, maar net als vorige week
schoot het wat tekort in de afronding waardoor Oxalis de tegenstander niet geheel uit de wedstrijd kon
spelen. Verdedigend hadden de dames
het sterk voor elkaar. Hierdoor bleef
Merselo tot de 28e minuut op nul
staan. De ploegen gingen na 35 minuten speeltijd met een stand van 8-2

AR
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Oxalis wint van
Merselo

19

Dinnissen bv
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum (NL)
E info@dinnissen.nl
T +31 (0)77 467 35 55
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Jeu de Boules Club

Eerste buitenwedstrijd
Door: Jeu de Boules Club Horst
Jeu de Boules Club Horst startte haar buitenactiviteiten maandag 9 april met de eerste wedstrijd om de Adri
Stoobant bokaal.

In totaal deden 32 personen mee
en voor ieder stonden drie wedstrijden op het programma. Het was in
het begin even wennen op de buiten-

banen, maar het gevoel was toch snel
aanwezig. Spannende en sportieve
wedstrijden werden het en uiteindelijk
was de uitslag toch nog verrassend.

De winnaar met een plusboulle
in haar voordeel werd Jacqueline
Hofmans, gevolgd door Nico Postma
en derde werd Lei Versteegen.

Krappe zege Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Onder een stralend zonnetje stond de kraker Wittenhorst-SV Venray zondag 8 april op het programma.
Voeg daarbij dat er veel publiek op dit treffen afkwam, mooie ingrediënten voor een boeiend voetbaltreffen.
De wedstrijd eindige in 2-1 voor het team uit Horst.
Wittenhorst startte overtuigend
en had via Michiel Hanssen meteen
een mogelijkheid. In de 6e minuut had
Thom Derks op aangeven van Frank
Peeters de kans om te scoren, maar
doelman Dirk van Enckevort stond
in de weg. Na dit offensiefje kreeg
Venray een overwicht. Wittenhorst
grossierde in het uitdelen van foute
passes, te snel werd de bal aan de
verkeerde kleur gegeven. Hierdoor
kon de thuisclub in deze fase niet veel
kansen creëren. Alleen een hoogtepunt ontstond in de 26e minuut toen
Wittenhorst met zijn snelheid de vijandelijke achterhoede verschalkte.
Marc Daniëls gaf keurig de bal in de

voeten van Michiel Hanssen en dat
betekende de 1-0.
Vlak voor de pauze ontsnapte
Wittenhorst toen een afgeslagen corner door Stijn Brinkman ineens op doel
werd geschoten. De bal spatte onderkant lat het veld weer in.
Na de pauze bleef Wittenhorst
toch wel het gevaarlijkst.
Michiel Hanssen ondernam in de 49e
minuut een solo die slechts eindigde met een schot langs het doel.
Alle aandacht zou in de 55e minuut
gaan naar een sublieme aanval van
Wittenhorst. Michiel Hanssen gaf de
bal op de inkomende Rob Zanders
die de bal achter de doelman in het

net deed belanden, 2-0. Wittenhorst
leek de wedstrijd op slot te hebben, maar SV Venray probeerde er
toch nog iets van te maken. Uit een
ongevaarlijke plek op de rand van
het zestienmetergebied vielen twee
spelers. De scheidsrechter wees naar
de stip. Dit buitenkansje werd door
Dimitrios Touratzidis benut en zo stond
het ineens 2-1. De spanning droop er
toen vanaf. In dit laatste kwartier kon
nog alles gebeuren. De scheidsrechter deed ook nog een duit in het zakje
om acht minuten aan tijd bij te tellen.
Het bleef ten slotte bij deze krappe
zege, waarbij Wittenhorst in de strijd
bleef om de bovenste plaatsen.

Kerkdorpenderby tussen
Hegelsom en Melderslo
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
De herenelftallen van VV Hegelsom 1 en SV Melderslo 1 troffen elkaar op donderdag 5 april voor de inhaalwedstrijd in Hegelsom. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, 2-2.
Onbegrijpelijk was de slappe start
van Hegelsom. In de eerste minuut
had dit zo al kunnen resulteren in
de 0-1 voor Melderslo, maar deze
dot van een kans werd gemist. In de
vijfde minuut was de eerste speldenprik van Hegelsom. Een schot
van afstand werd ternauwernood tot
hoekschop verwerkt door de doelman van Melderslo. In de tiende
minuut was er wat geklungel in de
verdediging van Hegelsom waardoor
Stijn Vullings van dichtbij de 0-1 kon
binnenschuiven. Weer drie minuten
later was er een misverstand tussen
keeper en verdediger van Hegelsom
waarbij de bal weer voor de voeten van Stijn Vullings viel en hij de

0-2 binnenschoot. Hierna herstelde
Hegelsom zich uitstekend. Melderslo
liep steeds meer achteruit waardoor
de mogelijkheden van Hegelsom
vanzelf ontstonden. In de twintigste
minuut ging de bal op de stip, naar
waarschijnlijk gevaarlijk spel in de
zestien van een Melderslo verdediger.
Djen Vercoulen liet dit buitenkansje
niet aan zich voorbij gaan en schoot
de pingel onberispelijk binnen, 1-2.
Vanaf dat moment was Hegelsom de
bovenliggende partij. Enkele ‘halve
mogelijkheden’ werden helaas voor
Hegelsom niet benut. De heren gingen de rust in met een stand van 1-2.
In de tweede helft deed
zich eenzelfde spelbeeld voor.

Hegelsom wilde duidelijk meer
en Melderslo had het niet meer in
zijn mars. In de 55e minuut kreeg
Djen Vercoulen een goede kopkans
voor Hegelsom, die helaas overging. Gaandeweg was het wachten op de gelijkmaker, aangezien
de beste kansen voor Hegelsom
waren. Melderslo werd eigenlijk niet
meer gevaarlijk. In de 88e minuut
werd het dan ook terecht 2-2.
Een schot van Niek Peeters, namens
Hegelsom, kwam via de lat terecht
bij Dorian Teensma en die kopte van
dichtbij de 2-2 binnen. Hierna was
het nog even billenknijpen voor
Hegelsom, maar werd het verdiende
punt toch binnengesleept.
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Museum De Locht

Demonstratie tradi
tionele veilingklok
Museum De Locht in Melderslo demonstreert op zondag 15 april
speciaal voor de kinderen de werking van de traditionele veilingklok.
Het museum is alle dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
In het Aspergepaviljoen van
het museum bevindt zich een
veilingklok, wat een geschenk
van de veiling ZON is. Deze klok
is in 1908 gebouwd en kwam
in plaats van de akoestische
veiling. Hierbij werd de prijs van
het artikel genoemd en konden
geïnteresseerden de koop sluiten
door ‘mijn’ te roepen. Met de komst
van deze veilingklok kwam er
een eerlijkere manier van veilen.

Gala Citaverde

De klok loopt langs de prijzen van
hoog naar laag en wie het eerste
op de knop drukt, betaalt de prijs
op de klok. De demonstratie van
deze klok is speciaal voor kinderen
georganiseerd. Tevens zijn er
voor kinderen oude spellen, een
kleurrijke miniatuurkermis en een
museumspeurtocht. Ook verzorgt de
PCB Sixties Band een optreden.
Meer informatie is te vinden op
www.museumdelocht.nl

Oldtimers, tractors en zelfs een boot: de eindexamenkandidaten van het Citaverde College in
Hegelsom gingen met de meest bijzondere voertuigen naar hun gala op vrijdag 6 april. Na aankomst
in Sevenum ging iedereen nog even op de foto, waarna het feest verder ging in een horecacentrum
aan het plein.

Voorjaarsconcert Renantia
Muziekvereniging Renantia uit Griendtsveen organiseert op zaterdag 14 april haar voorjaarsconcert.
Het concert vindt vanaf 20.00 uur plaats in gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen.
Muziekvereniging Renantia staat
onder leiding van dirigent Jos de Vos.
Het optreden wordt gegeven met
medewerking van muzikanten en
zangers en zangeressen uit het dorp

zelf. De leerlingen van Renantia spelen voor het eerst mee bij een aantal
stukken en hebben daarnaast ook
nog als groep een verrassing in petto.
Het thema van het concert is dit jaar

Crime & Passion met een gevarieerd
aanbod aan muziek bekend van tvseries, films en musicals, aangevuld
met lichteffecten en bewegende
beelden.

Lezing Janne Willems in
De Torrekoel
Schrijver en TEDx-spreker Janne Willems verzamelde ruim elfduizend mooie momenten in dertig landen.
Tegenwoordig woont ze in Dallas, maar op donderdag 19 april keert ze terug naar haar geboorteplaats Kronenberg
voor een lezing over geluk in de Torrekoel. Deze begint om 19.30 uur.
Wat is je geluksmoment van
deze week? En kun je hem tekenen?
Met deze vragen en een tas vol stiften
en kaarten trok ze door Azië, Europa,
Australië, Nieuw-Zeeland en USA.

Ruim elfduizend mensen tekenden
een moment, dat een inzicht geeft in
de internationale beleving van geluk.
Ruim 250 momenten en verhalen
zijn gebundeld in haar boek: Pluk je

momenten. De belangrijkste thema’s in
deze momenten wereldwijd zijn liefde,
vriendschap, vrije tijd, natuur en reizen.
Meer informatie hier is terug te vinden
op www.seizeyourmoments.com

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

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts, Voorjaarsmoeheid
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00

Kids Party in Museum De Locht
JongNL-Limburg, Scouting Limburg en IVN Limburg boden in samenwerking met Museum de Locht
in Melderlso onder de noemer Kids Party op zaterdag 7 april en zondag 8 april tal van activiteiten
aan voor de jeugd.

GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07
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Agenda t/m 19 april 2018
do
12
04

vr
13
04

Cursus Internet Rechercheren

Voorjaarsconcert
Tijd: 11.00 uur
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Mariposa
Locatie: MFC ’t Haeren Grubbenvorst

Oudergroep dyslexie

Glow in the dark party

Voorstelling Woesj

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: praktijk Reach Up
Locatie: Van Vlattenstraat 167, Sevenum

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Poespas
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Trammelant op een Toastje
Kaviaar

Stammineke Live presents: Lone
Road Station

Voorstelling Woesj

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Mariposa
Locatie: MFC ’t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Brei- en haakcafé

Breurs On Fire

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 21.00-23.00
Locatie: Café Breurs Sevenum

Voorstelling Woesj

Hitjes van Hitzone

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Poespas
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 23.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Trammelant op een Toastje
Kaviaar
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Mariposa
Locatie: MFC ’t Haeren Grubbenvorst

za
14
04

Trammelant op een Toastje
Kaviaar

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Digitale Opsporing
Locatie: Nijverheidstraat 8 Horst

zo
15
04

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Poespas
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

‘Ma’ van Hugo Borst, door Eric
Corton
Tijd: 20.00-23:00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês Horst

KnopenLopen Dauwtrappen
Tijd: start tussen 06.00 en 07.00 uur
Locatie: Zwarte Plakweg 89, America

di
17
04
wo
18
04

Open Coffee Met… Bobmail

do
19
04

Presentatie Pluk Je Momenten

Tijd: 08.30-10.30 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Evenement voor kinderen
themaweek
Tijd: 14.30–16.30 uur
Organisatie: Campagne ‘Horst aan het water, lekker
verfrissend’
Locatie: Lambertusplein Horst

Blingo

Mega Carbootsale Horst

Tijd: 20.00-01.00 uur
Organisatie: LC79 Vici Maas & Peel
Locatie: Liesbeth’s Grand Café Horst

Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein Kasteelpark Ter Horst,
Horst

The KGM Experience

MON-IMBA Motorcross Lottum

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: MC Lottum
Locatie: Stokterweg 14, Lottum

MON-IMBA Motorcross Lottum

Wandeling in het Schuitwater

Toneelstuk Woesj!

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: MC Lottum
Locatie: Stokterweg 14, Lottum

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Poespas
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Benefietdag Kans voor Gambia

Motorzegening Grubbenvorst

Tijd: 10.00-02.00 uur
Organisatie: Kans voor Gambia
Locatie: Liesbeth’s Grand Café Horst

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: centrum Grubbenvorst

Maestro-concert St. Nicolaas

Demonstratie veilingklok

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Fanfare St. Nicolaas
Locatie: BMV de Schakel Broekhuizenvorst

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

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Informatiebijeenkomst Reindonk
Energie
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Letste Geulde Horst

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars
• monteurs (E & W)
• timmermannen • lassers (TIG & MIG/MAG)
• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Medische
zorg

America
zondag

Heilige mis

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
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
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

11.00

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

10.30
09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Gebiedsteams

zaterdag
		

Swolgen
zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Spoedgevallendienst
13 t/m 15 april 2018
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73
16 t/m 19 april 2018
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Golfen is de ideale sport

Broekhuizenvorst

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
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

Tandarts

service 27

10.30

Venray

Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

00
00

Adver torial

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

12
04
nieuws

Melderslo

Meterik

Sevenum

Ellen en Jac Jeurissen

Tijdens een clinic van een zakenrelatie
anderhalf jaar geleden hebben we voor het eerst
kennisgemaakt met de golfsport. Met het leren
putten, chippen, afslaan en het lopen van een paar
holes, hebben we ervaren dat golfen een veelzijdige
sport is en helemaal niet zo gemakkelijk is als dat het
lijkt. Het draait vooral om de juiste techniek en een
goede concentratie. Een groot voordeel is dat het door
jong en oud gedaan kan worden, mits je er wel een
paar uurtjes voor vrij wilt en kunt maken.
Het mooie weer tijdens de clinic, de gezelligheid,
het buiten lopen in de prachtige natuur en het
toch wel redelijke balgevoel heeft ons enthousiast
gemaakt om eens een proefles te nemen bij
golfschool Remo Kuijpers bij de Golfhorst. Dit beviel
zo goed dat we vrijwel meteen gestart zijn met
golflessen. Met geleende clubs van vrienden zijn
we aan de slag gegaan en waren we wekelijks
op zaterdagochtend of –middag te vinden op de
oefengreen van de golfclub. Weer of geen weer, je
leert dan ook met diverse weersomstandigheden
om te gaan. Op een natte of bevroren green speel je
anders dan op een mooie droge green. We zijn in de
omgeving op diverse banen gaan spelen om ervaring
op te doen. Al snel merkten we dat de Golfhorst een
laagdrempelige en gezellige club is, waar iedereen
welkom is (ook niet-golfers) en waar je je snel thuis

voelt. Dit heeft ons ook doen besluiten om na het
behalen van ons golfbewijs, lid te worden van de club
zodat we in onze vrije uurtjes een balletje kunnen
gaan slaan op de leuke kleine America-baan of als we
iets meer tijd hebben op de grote baan. Voor ieder
wat wils.
En na afloop natuurlijk een lekker biertje met een
hapje op het terras of in het clubhuis. Zeker nu we het
voorjaar weer ingaan een heerlijke bezigheid en een
leuke aanvulling op onze sportieve activiteiten, zowel
thuis als op vakantie!
Dus, ben je sportief, graag buiten, houd je van de
natuur, rust en ontspanning, heb je genoeg vrije tijd
en daarbij een Bourgondische inslag, dan is golfen,
zeker bij de Golfhorst, de ideale sport!

Raamweg 8, 5966 RM America
077 464 90 70
info@golfbaandegolfhorst.nl
www.golfbaandegolfhorst.nl

GOLFSCHOOLMember

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

anden

* 6 ma

-

€ 300,

n

aande

* 12 m

-

€ 500,

Maak kennis met de golfsport en de Golfhorst!
* Lespakket 12 groepsgolflessen voor de startende golfer
* Onbeperkt golfen op de PAR3baan voor 6 of 12 maanden
* Géén Inschrijfkosten
* Géén opzegtermijn
Wilt u meer informatie, informeer bij de receptie van Golfbaan de Golfhorst of neem contact op met
Remo Kuijpers Golf Tel. 06-81280802/info@rkgolf.nl

Kom werken bij Superkeukens!

Versterk ons Superteam!

ERVAREN VERKOOPADVISEURS

LEERLING VERKOOPADVISEURS

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

•
•
•

•
•
•

Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
Uitstekende after-sales service verlenen

Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
Je volgt cursussen en trainingen
Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

• Geen ervaring nodig!

•
•
•

•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 2999,Salerno

Moderne keuken in hoogglans kleur magnolia
Compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap
vaatwasser, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

