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‘Bewegen is leuk
en gezellig’
Mensen kennis laten maken met sport en bewegen op een leuke en interactieve manier. Dat was het doel van het Fit en Fun Festival dat op dinsdag 24 april
plaatsvond op sportpark Wittenhorst in Horst. Het festival maakte onderdeel uit van de sportweek in Horst aan de Maas die op woensdag 18 april van start ging.
Tijdens de sportweek, die loopt
van woensdag 18 tot en met dinsdag
1 mei, zijn er diverse activiteiten voor
jong en oud. Zo waren er de traditio
nele Koningspelen voor de basis
schoolkinderen op vrijdag 19 april,
doen bewoners van Hof te Berkel in
Horst donderdag 26 april mee aan
Rundje um ut Hufke en is op zater
dag 28 april het hardloopevenement
Rundje um ut Hundje in Horst.

DE ROZENAUTOMAAT IS OPEN

Vanaf nu kunt u op elk moment van de dag bij ons terecht voor een bos rozen

Zelf aan de slag
Op het veld van voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst laten deze mid
dag 55-plussers zich informeren over
gezondheid en bewegen. Het blijft
echter niet alleen bij informatie ver
zamelen. De bezoekers moeten ook
zelf aan de slag. Er zijn onder andere
demonstraties jeu de boules, er is een
levend schaakspel en voor wie even
tot rust wil komen is er een tent voor
mindfulness-oefeningen.
Lees verder op pagina 03

Wegens aanhoudende drukte
zijn wij op zoek naar een

ZELFSTANDIG
WERKEND KOK (m/v)
Interesse? Stuur dan een e-mail
naar keuken@parkhotelhorst.nl
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Jumping Zaerum 2018

‘Een aantrekkelijk dorpsfeest waarbij
de paardensport centraal staat’
Ruiterclub Bucephalus uit Sevenum kondigde onlangs aan dat ze op
zaterdag 11 augustus voor de eerste keer een jumping event in Sevenum
op het Raadhuisplein organiseert. Diverse ruiters uit de regio komen dan
met pony´s en paarden samen in het
centrum van het dorp om mensen
op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met de
paardensport.
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Tijdens Jumping Zaerum worden er

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
klachtenlijn 085 071 1095
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.

diverse springrubrieken verreden met
hindernissen op verschillende hoog
tes. De ruiters die per rubriek foutloos
rijden in het basisparcours, komen
terug in een barrage. Dat is een beslis
sende winnaarsronde waarbij het
gaat om foutloos rijden en de snelste
tijd. De locatie is opmerkelijk, want
veel evenementen in de paardensport
vinden plaats in buitengebieden of
grote hallen, zoals Equestrian Centre
De Peelbergen in Kronenberg of MECC
Maastricht tijdens Jumping Indoor
Maastricht. De parkeerplaats op het
Raadhuisplein in Sevenum is zodoende
niet voor de hand liggend, hoewel
medeorganisator van het event en
lid van de ruiterclub Rudy Tegels daar
anders over denkt. “Het idee is ont
staan toen we afgelopen zomer na
de Limburgse Kampioenschappen in
Kronenberg samen aan tafel zaten en
we brainstormden over een op te zet
ten evenement”, vertelt Tegels “We
zochten met de ruiterclub een manier
waarop we de paardensport op een
laagdrempelige wijze onder de men
sen konden brengen. Van daaruit
groeide het idee om dus een jumping
event in het centrum van Sevenum op
te zetten. De locatie hadden we niet
beter kunnen kiezen: de ligging, de
sfeer door de bomen, de terrasjes en
vooral ook het kunstlicht in de avond.
Het is voor ons een locatie met karak
ter.”
Het idee is gekomen vanuit de
ruiterclub, maar verder opgepakt door
een groep van negen enthousiastelin
gen voor de paardensport. “We zitten

Crist Coppens

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.

met drie mensen van het bestuur van
de club in de organisatie en we wor
den hierin aangevuld door mensen die
allemaal een connectie hebben met
de sport. Zo hebben we bijvoorbeeld
Erik Tissen in ons midden, die erva
ring heeft in grondverzet en zodoende
verantwoordelijk is voor de bodem
van de piste die dag. Siem Huijs is de
jongste in het team met zijn 18 jaar en
draagt de zorg over de communicatie.
Freek Vestjens is dan weer een profes
sioneel ruiter met een hoop contacten
die we voor deze dag aanspreken. Dat
is denk ik ook onze kracht: we wer
ken hier samen met een team die dit
doet vanuit de liefhebberij.” Tegels
geeft aan ook de horecagelegenhe
den en andere verenigingen te betrek
ken bij het evenement. “Wij willen er
één groot aantrekkelijk dorpsfeest van
maken waarbij de paardensport cen
traal staat. Mensen kunnen op deze
manier op een laagdrempelige manier

geldig t/m
zaterdag
28 april 2018

Roomschijven iedere 4e gratis

I.v.m. Koningsdag
vrijdag gesloten

4 Kipschnitsels € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

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

kennis maken met de sport. Het moet
een fijn feest worden voor iedereen,
zelfs voor diegenen die niets met
paarden hebben. Ook voor deze men
sen is het mogelijk om op het terras te
zitten en vanaf een afstandje mee te
kijken. Het is vrij toegankelijk en men
sen kunnen gaan en staan waar ze
willen, mede door het open karakter
van de wedstrijdpiste.”

Laagdrempelig
kennismaken
Voor het evenement worden twee
straten afgesloten: een gedeelte van
de Raadhuisstraat en de gehele Mgr.
Verstraelenstraat. In de laatstge
noemde straat kunnen deelnemers
parkeren. “We hebben een informa
tieavond gehouden voor de buurtbe
woners en we kunnen rekenen op de
volle support. Daarnaast zijn we ook
druk in overleg met de horecagele

genheden om ook in de avond een
programma op te zetten met muziek.
We krijgen alleen maar positieve reac
ties en iedereen is enthousiast om van
dit evenement een geslaagd dorps
feest te maken.” “In de middag treedt
vanaf 13.00 uur het jonge talent aan
op de pony’s, met daarna vanaf 16.00
uur de paarden. In de avond vindt
het masterspringen plaats, waarbij er
gestreden wordt om de titel “Master
of Jumping Zaerum”. We hebben een
professionele omroeper gestrikt, die
in de paardensport nationaal bekend
is. Er doen zo´n twintig pony’s en zes
tig paarden mee, waarbij het bewust
beperkt hebben tot ruiters uit de regio.
We zitten momenteel nog volop in de
voorbereidingen, maar we doen ons
uiterste best om een sterke eerste
indruk achter te laten, zodat we bij
succes er uiteindelijk jaarlijks terugke
rend evenement van kunnen maken”,
aldus Tegels.

MUSCLES MASSAGES
BESTAAT 1 JAAR !!!!
Boek een behandeling
voor in mei en krijg
€5,- korting op een
behandeling!!!
MUSCLES MASSAGES Kronenberg
i.muscles@hotmail.com
Tel.0622688160
www.musclesmassages.nl

*Sportmassages
*Ontspanningsmassages
*Lymfe drainage hoofd,nek
*Kinesiotaping

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

3 van de 4 slaagt!

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.mens-en-relatie.nl

www.peetenmobiel.nl

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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‘Bewegen is
leuk en gezellig’

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

Nacht van het Dorp in America
Stichting Brood op de Plank organiseerde op zaterdag 21 april onder de noemer Heel America op
z’n kop, de eerste editie van de Nacht van het Dorp. Via een route konden bezoekers langs de verenigingen, organisaties en particulieren die zich presenteerden. Hierbij varieerde het aanbod van
kinderopvang ’t Nest en een bierbrouwersgroep tot schildersgroep Eigen Stijl, werkgroep Oud
America en de restauratie van een Citroën DS.

“Er zijn zo’n 160 bezoekers
geweest”, vertelt beweegcoach Roel
Krauth van gemeente Horst aan de
Maas. “We hadden op meer mensen
gehoopt, maar zijn waarschijnlijk wat
te laat geweest met de aankondiging.
Dat is een aandachtspunt voor volgend
jaar.” Waar een volgende keer ook
naar gekeken wordt is de dag van het
evenement. “We hebben veel vragen
gekregen waarom we de activiteit
niet op een zaterdag hebben gepland,
omdat veel 55-plussers door de week
ook nog werken. Dus wellicht dat we
het een volgende keer in het weekend
plannen.”
Waar veel mensen op afkomen, is
de fittest die een plaatselijke sport
school aanbiedt. “Die was zo volge
boekt”, weet Krauth. “Daarom bieden
we hem nog een keer aan tijdens een
braderie die op zondag 24 juni in Horst
wordt gehouden.” De deelnemers

aan het Fit en Fun Festival krijgen bij
binnenkomst een stempelkaart mee.
Die voert hen eerst langs een ‘beleef
straat’, waar onder meer een fysio
praktijk en yogacentrum uitleg geven.
Het is vooral een interactief evene
ment, zegt Krauth. “In plaats van dat
we puur informatie aandragen, willen
we de mensen zelf laten ontdekken.
Dus ondergaan ze een spierspanning
test en leren ze in een andere stand
hoeveel suikerklontjes er bijvoorbeeld
in een blik soep of fles cola zitten.” Na
de informatiemarkt kunnen de deel
nemers aansluiten bij diverse sportde
monstraties.
Met het festival hoopt de orga
nisatie de drempel naar bewegen te
verkleinen. “Voor veel mensen staat
het beoefenen van een sport gelijk
aan moeten presteren, we willen juist
laten zien dat bewegen leuk en gezel
lig is.”

Speelveldje de Twister alleen
overdag toegankelijk
& kunststof kozijnen

Het speelveldje naast basisschool de Twister in Horst is sinds kort alleen toegankelijk onder schooltijden.
Hiermee wordt geprobeerd overlast van spelende kinderen in de avonduren tegen te gaan.
“In overleg met buurtbewoners
en de Twister is de afgelopen peri
ode duidelijkheid gecreëerd over het
gebruik van het speelveldje aan de
Prinses Marijkestraat”, aldus de direc
tie van de school. Dit grasveldje ligt
tussen de school en de flat. De bewo
ners van de flat hebben allen aan de
voorzijde van het gebouw een buiten

ruimte. “Wanneer er gespeeld wordt
galmt het geluid tussen de twee hoge
gebouwen en dit zorgt op het bal
kon en ook binnen voor overlast. Dit
is natuurlijk vervelend en daar waar
mogelijk moet samen geprobeerd
worden om voor iedereen woon- en
speelgenot te creëren.” Onlangs is de
afrastering rondom het speelveldje

aangepast en ook hangt er een dui
delijk bord waarop vermeld wordt
dat het veldje alleen toegankelijk is
onder schooltijden. Daarbuiten kan het
niet worden gebruikt. “De afgelopen
periode hebben we gemerkt dat de
overlast hiermee flink teruggedrongen
is. We hopen dat de situatie nu voor
iedereen prettig blijft.”

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

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

SUPERACTIES!
Deze acties zijn geldig
t/m 10 mei 2018

Hangpot Petunia
van €7,99

voor €4,99

Een echt feestje
in je tuin!
Confetti Garden 13 cm
€2,49 p.st.

3 voor €5,99
elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL

Het Aardbeienland viert feest
Daarom ontvangt u t/m 6 juli 2018

25% korting

Start ‘Horst aan het water’
Op het Lambertusplein in Horst werd op woensdag 18 april het startschot gegeven voor de campagne ‘Horst aan het water, lekker verfrissend’. Dit gebeurde aan de hand van een groot evenement
georganiseerd voor kinderen tot en met 4 jaar. Ze konden er spelletjes doen, lekkernijen maken met
water en meedoen met diverse beweegactiviteiten; allemaal had het iets te maken met water.

op de normale entreeprijs!
Niet geldig op zon- en feestdagen!
op de maandagen gesloten
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Jubileumfeest 35 jaar Disco ’t Trefpunt

‘Ook mensen met een beperking hebben
talenten’
Disco ‘t Trefpunt in Horst, de disco voor mensen met een beperking, bestaat dit jaar 35 jaar. Dat laten het bestuur en de vrijwilligers van ’t Trefpunt
niet onopgemerkt voorbij gaan. Op zondag 29 april vindt er een feestmiddag plaats op het Lambertusplein in Horst.

drinken en helpen bijvoorbeeld als
er iemand naar het toilet moet”,
legt Diana uit. De waardering die ze
terugkrijgen is voor de vrijwilligers
de drijfveer om dit werk te blijven
doen. “Je bent kapot na zo’n avond,
maar tegelijkertijd kun je er daarna
ook weer even tegen. We krijgen er zo
veel voor terug en het is zo leuk om
de bezoekers te zien genieten”, vertelt
Angelique. Nellie voegt toe: “Ik kijk
er zelf ook echt altijd naar uit.” Ook
van buiten komt waardering. Diana:
“We hebben als vrijwilligers een bos
rozen gekregen van Radio Reindonk.
Ook heeft ’t Trefpunt een speld van
verdienste gekregen van de gemeente
Horst aan de Maas. Verder zijn Annie
van Rengs en Nellie ereleden. Annie
is ruim 25 jaar vrijwilligster geweest
en Nellie is daarnaast met haar 33 jaar
zelfs onze eigen beschermvrouw.”

Feestmiddag op het
Lambertusplein
De eerste discoavond van
’t Trefpunt vond plaats op 29 april
1983. Bestuurslid Diana Jakobs
vertelt: “Ouders van kinderen
met een beperking misten
vrijetijdsmogelijkheden voor hun
kinderen.” Nu, 35 jaar later, wordt er
nog steeds om de week een disco
avond georganiseerd door vrijwilligers

van ’t Trefpunt. “Het is zo fijn om ze
één keer in de veertien dagen zo’n
uitgaansavond te kunnen bieden. Ze
leven er echt naar toe”, vertelt Nellie
Peeters, die al 33 jaar vrijwilligster is
bij ‘t Trefpunt. “En wij als vrijwilligers
ook!” Diana: “Bij ons kan iedereen
zichzelf zijn en wordt niemand
raar aangekeken. In het reguliere

uitgaanscircuit kan dat anders zijn.”
De avonden van disco ’t Trefpunt
vinden iedere twee weken plaats op
vrijdag tussen 19.00 en 22.30 uur en
hebben telkens een thema. Bestuurslid
Angelique Zanders: “Dat varieert van
Hollandse Hits tot 90’s en van rock
and roll tot country.” Diana voegt
toe: “Ook hebben we bijvoorbeeld

Staking in streekvervoer
aangekondigd
Het landelijke FNV heeft bekendgemaakt dat de eerder aangekondigde landelijke staking door gaat.
Op zowel maandag 30 april als 1 mei staken alle regionale vervoerders.
In heel Nederland rijden er op
deze dagen geen streekbussen.
Ook de regionale treinen die niet
van NS zijn, rijden deze dagen niet.
Hiermee is de staking groter dan

die van afgelopen januari. Leden van
FNV die werken in het streekvervoer
willen harde afspraken over het
verminderen van de werkdruk,
waarbij ze de werkgevers een

ultimatum hadden gesteld tot
dinsdag 24 april. Hier is geen gehoor
aan gegeven door de werkgevers,
waardoor zij overgegaan tot de
staking.

Sinterklaasavonden en vieren we
carnaval. Zo proberen we aan te
sluiten bij de belevingswereld van
onze bezoekers.” Dat de bezoekers van
de disco genieten van de avonden,
blijkt uit de bezoekersaantallen.
“Het is eigenlijk altijd druk geweest”,
vertelt Nellie. Angelique voegt toe:
“Ons gemiddelde bezoekersaantal
ligt, vrij constant, rond de tachtig.
Wel heeft er een verandering in
de doelgroep plaatsgevonden. Zo
komen er minder mensen in een
rolstoel.” De vrijwilligers denken dat
dit onder andere te maken heeft met
de bezuinigingen in de begeleiding
van mensen met een beperking.
“We willen daar graag op inspringen,
maar financieel en organisatorisch is
dat erg moeilijk voor ons.”
Momenteel heeft ’t Trefpunt
25 vrijwilligers. “Die dansen met
bezoekers, maken een praatje en
maken samen met de bezoekers er
een gezellige avond van. Daarnaast
houden ze toezicht, zorgen voor

In 2018 bestaat ’t Trefpunt 35 jaar.
Op zondag 29 april, de dag waarop
het exact 35 jaar geleden is dat de
eerste discoavond plaats vond, vindt
er in het centrum van Horst op het
Lambertusplein een feestmiddag
plaats. Van 13.00 tot 16.00 uur laten
bezoekers van ’t Trefpunt hun talenten
zien. “We organiseren namelijk ‘You’ve
Got Talent’,” vertelt Diana. “Onze
bezoekers laten bijvoorbeeld zien
dat ze wafels kunnen bakken, breien,
zingen of playbacken. Ook zijn er
verschillende G-sportteams aanwezig,
laten cliënten van een zorgboerderij
zien dat ze kunnen werken met hout
en zijn er mensen van lunchroom
Mikado om te zorgen voor de horeca.”
Angelique vult aan: “Het idee achter
dit evenement is dat we iedereen
laten zien dat ook mensen met een
beperking talenten hebben.”
Meer informatie over disco
’t Trefpunt en de feestmiddag is te
vinden op www.discotrefpunt.nl en op
de Facebookpagina van ’t Trefpunt.

Wij zoeken een

DTP’er (oproep)
www.kempencommunicatie.nl/vacature

werkt direct
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Verhalen van de straat

Van Frezinstraat Horst
We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd
zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug
met een nieuwe reeks. In deze aflevering de Van Frezinstraat in Horst.

De Van Frezinstraat in Horst is ver
noemd naar de familie Van Frezin. Net
als veel andere straten in De Risselt,
is de Van Frezinstraat benoemd naar
een familie die jaren in Kasteel Ter
Horst woonde. De familie bestond uit
Maria Adriana Alexandrina Theresia
van Wittenhorst en Aantoon Ulrik,
graaf van Frezin d’Arberg. Maria en
graaf Ulrik hadden geen kinderen.
Voordat het stel in het kasteel kwam
te wonen, waren het kasteel en de
heerlijkheid Horst eigendom van de
moeder van Maria, Catharina Cecilia
van Bocholtz. In 1715 deed Catharina
Cecilia afstand van haar rechten op de
heerlijkheid Horst ten behoeve van
haar enige dochter, die het jaar daar
voor getrouwd was met graaf Ulrik.
Maria was de tweede vrouw van
graaf Ulrik. Toen Maria de rechten op
de heerlijkheid Horst erfde, was het
kasteel net voltooid en had het uiter
lijk zoals wij het kennen van tekenin
gen uit de achttiende en negentiende
eeuw. Waar Catharina Cecilia veel
onenigheden had met de Horstenaren
door haar dominante persoonlijkheid,
was de nieuwe eigenaresse van het
kasteel veel zachter. Maria probeerde
de meningsverschillen en ruzies tus

sen haar moeder en de gemeente,
onder andere over de betaling van
schatting en het onderhoud van
de bruggen, te beëindigen. Maria
en haar man leidden verder een
betrekkelijk teruggetrokken leven
op het kasteel. Graaf Ulrik overleed
in 1724. Ook Catharina Cecilia, die
nog steeds in het kasteel woonde,
stierf in dat jaar, waardoor Maria in
haar eentje achterbleef. Ze overleed
in 1738. Doordat het stel kinderloos
bleef, was Maria tevens het laatste
lid van de familie van Wittenhorst
in de heerlijkheid Horst. Ze
benoemde haar achternicht Maria
Alexandrina von Fürstenberg tot
erfgename. Maar Frederik Otto van
Wittenhorst maakte ook aanspraak
op de heerlijkheid Horst. Na de
dood van Maria nestelde hij zich
op het kasteel ter Horst en hij liet
zich niet verdrijven door de wet
tige erfgename Maria Alexandrina.
Het werd een langdurig proces, dat
uiteindelijk werd gewonnen door
de broer van Maria Alexandrina,
Clemens Lotharius von Fürstenberg,
won. Maria Alexandrina was toen
al overleden. Bronnen: kasteelhuy
sterhorst.nl, hephorst.nl

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

Koninklijke onderscheiding
voor Horsterse Nel Peeters
Nel Peeters (74) uit Horst ontving vrijdag 20 april uit handen van burgemeester Ina LeppinkSchuitema in de Herberg Hegelsom een koninklijke onderscheiding. Hiermee is ze benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding kreeg ze voor haar inzet in de ondersteuning van
mensen met een beperking, wat ze nu bijna 50 jaar doet. Ze helpt een voormalige overbuurvrouw
met een verstandelijke en lichamelijke beperking, ze doet boodschappen en ruimt op voor een
goede vriendin met een lichamelijke beperking. Nel is 31 jaar vrijwilliger bij Stichting Disco
’t Trefpunt, ze begeleidt ruim 20 jaar een groep mensen met een beperking op het festival Funpop.
Sinds 1996 is ze actief als vrijwilliger bij stichting Truckrun.

VOORJAAR
ZONDAG 29 APRIL
open van

13.00 tot 17.00 uur

Koningsdag 27 april
zijn wij gesloten
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Zorgzaam en vriendelijk
niet op eigen gewin bedacht
Een mens dichtbij ons
Een mens om van te blijven houden.

Helaas moeten wij mededelen dat onze lieve vrouw en moeder na een
zware strijd van een half jaar eindelijk de rust heeft mogen vinden.

Nel Nellen - Vullings
20 Januari 1958

Echtgenote van

Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven,
hebben wij na een ziekbed van enkele weken afscheid
moeten nemen van onze broer, zwager, schoonbroer en oom,

Jeu Cuppen
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar
broers en zussen
neven en nichten
Pascal Heussen

23 April 2018

Hay Nellen
Moeder van
Mark & René

Wij zullen Nel voor het laatst in ons midden hebben op zaterdag
28 April om 11.00 uur in de aula van Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst. Aansluitend zal Nel begeleid worden naar
het crematorium door haar gezin, broer en zus.
U kunt persoonlijk afscheid nemen op donderdag 26 April van 17.00 tot
18.00 uur en zaterdag 28 april van 10.00 tot 10.30 uur.
Fam. Nellen
Crommentuynstraat 54
5964 NN Meterik

Grubbenvorst, 21 april 2018
Correspondentieadres:
Horsterweg 57-B
5971 ND Grubbenvorst
We zullen Jeu voor het laatst in ons midden hebben tijdens
de uitvaartdienst op zaterdag 28 april a.s. om 14.00 uur in
de aula van het crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40
te Venray.
De avondmis zal plaatsvinden op vrijdag 27 april a.s.
om 18.30 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus,
Lambertusplein 16 te Horst.
Jeu is opgebaard in het Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, waar u donderdag 26 april a.s.
van 19.00 uur tot 19.45 uur persoonlijk afscheid van hem
kunt nemen.
Voor de avondmis en voor de uitvaartdienst bestaat de
mogelijkheid het condoleanceregister te tekenen.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen dan
vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te aanvaarden.

Als laatste wens van Nel verzoeken wij in plaats van bloemen een gift
te overwegen voor Buurtzorghuis Doevenbos. Hier staan collectebussen
voor bij het condoleanceregister.

Samen…….
Samen is niet meer
Wij zijn dankbaar en diep ontroerd door de warmte
en belangstelling bij het overlijden van mijn man,
onze pap en opa

Harry Litjens
De vele kaarten, bezoekjes, telefoontjes en ieders
aanwezigheid tijdens de afscheidsdiensten hebben ons
enorm veel steun gegeven.
Mia Litjens-van den Munckhof
Geert en Miriam, Anouk, Mayra, Rens
Miranda en Frank, Bart, Nora
Frank en Ineke, Gijs, Wout

Jan Korstjaans
echtgenoot van

Corrie Korstjaans - Boots † 2007
Hij overleed in de leeftijd van 82 jaar.
Gonnie en Ger
Nijs, Piene, Jip en Jelle
Johan en Miranda
Joost, Gijs
Carla Tijssen - van der Beele
20 april 2018
Correspondentieadres:
Harrie Driessenstraat 5a, 5961 TT Horst.
De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks. B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
tel. 0478 53 17 48.

Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning voor
4 pers. aan de Costa Blanca Spanje, zee
op 300 mtr, in Guardamar del Segura
35km zuidelijk van vliegveld Alicante
meer info frans.huijs@home.nl
Garagesale in de Riet op Koningsdag
van 13.00-16.00 uur.

De zeswekendienst is op zaterdag 28 april om 17.30 uur
in de parochiekerk H. Oda te Melderslo.

Tijdelijke woonruimte gezocht.
Wie kan ons helpen aan een tijdelijke
huurwoning voor 4 personen in
Sevenum vanaf (half) juli? Weet je een
woning die binnenkort vrijkomt, dan
horen we het graag! 06 22 47 20 08 of
marcgeurts@hotmail.com

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto, motor,
heftruck, scootmobiel, agri, etc. 077
463 17 00.

unieke plantenbeleving

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

€ 99,- per stuk

CDA,
PvdA en
Essentie
onderhandelen
verder
CDA, PvdA en Essentie
gaan verder met de coalitieonderhandelingen in Horst
aan de Maas. Dat blijkt uit de
informatieronde die informateur Arie Stas heeft gevoerd
met de politieke partijen,
nadat vorige week bekend
werd dat een coalitie tussen
CDA, PvdA en D66+GroenLinks
niet haalbaar is.

Stekker uit de
onderhandelingen

Een verzamelaar is nooit klaar…
Tot het einde toe zelfstandig,
de regie in eigen hand houdend,
is rustig ingeslapen onze lieve
Pap en trotse Opa

Coalitievorming

n
Eénjarige plante
en kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden
Koningsdag geopend
van 9.00-17.00 uur

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Na de verkiezingsuitslag,
waarbij het CDA als groot
ste partij uit de bus kwam,
startte de onderhandelingen
tussen die partij en PvdA en
D66+GroenLinks. Donderdag
12 april waren de onderhan
delaars het eens over de laat
ste stukken en zou alles nog
één keer besproken worden
met de achterban. Uiteindelijk
trok D66+GroenLinks de s tekker
uit de onderhandelingen.
Partijleider Jim Weijs gaf vorige
week in dit blad aan dat de
grootste spanning lag bij de
onderwerpen intensieve vee
houderij en open landschap.“
Dat zijn voor ons belangrijke
onderwerpen en we kon
den er uiteindelijk toch niet
mee instemmen zoals dat in
het akkoord terugkwam.”
Desondanks wil D66+GroenLinks
nog steeds in de coalitie.

Op oude voet
De tweede informatie
ronde werd van 18 tot 21 april
gevoerd door Arie Stas, voor
malig wethouder van Horst aan
de Maas. Uit die gesprekken is
gebleken dat zowel Essentie,
als D66+GroenLinks en PvdA
voor een vierpartijencoalitie
willen gaan, bestaande
uit CDA, Essentie, PvdA en
D66+GroenLinks. Essentie en
PvdA denken namelijk dat de
verschillen tussen de partijen
op te lossen zijn. Het CDA is
een andere mening toege
daan en wil niet verder met
D66+GroenLinks. De partij wil
op de oude voet verder gaan en
een coalitie vormen met PvdA
en Essentie. Die kan eventueel
uitgebreid worden met de VVD.
Het advies van informatie Stas is
dat CDA, Essentie, PvdA samen
verder gaan onderhandelen.
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Horst aan de Maas over de koning

‘Een leuke, joviale man’
Koning Willem-Alexander staat inmiddels vijf jaar aan het hoofd van Nederland. In 2018 wordt dan ook voor de vijfde keer Koningsdag gevierd, na jaren Koninginnedag te hebben gehad.
Hoe vinden de mensen uit Horst aan de Maas dat onze koning het doet?

Marian Driessen-de Swart (58) uit Horst is tevreden met Willem-Alexander. Ze vindt hem een
goede koning. “Het is een leuke, vlotte man, die heel gewoon is. Zo komt hij op mij in ieder geval
over.” Ook over koningin Máxima is ze te spreken. “Een knappe vrouw. Ze draagt altijd mooie kle
ren en eigenlijk is ze net als de koning: een heel gewone en leuke vrouw.” Marian is best konings
gezind. Tijdens Koningsdag zit ze dan ook zeker voor de televisie om daar te kijken naar hoe
Koningsdag wordt gevierd in ons land. “Ja, dat vind ik altijd leuk om te zien”, lacht ze.

Sonja van Giersbergen (54) is niet heel koningsgezind. Tijdens Koningsdag gaat ze dan ook
gewoon werken. Toch is ze ook niet anti-koning, ze vindt het allemaal wel prima. “De koning is puur
ceremonieel. Er moet iemand aan het hoofd van de staat staan. Zolang dat geen complete mafkees
is, vind ik het helemaal goed”, lacht ze. “En dat is koning Willem-Alexander in ieder geval niet, lint
jes doorknippen kan hij goed, hoor. En zijn dochters lijken mij ook aardig, dus voorlopig zit het wel
goed met het koningshuis in Nederland.”

Jo Derks van de Ven (71) uit Broekhuizenvorst is met haar dochter Astrid uit Veldhoven in het
centrum van Horst. Ook zij zijn blij met onze koning. “Hartstikke goed”, zegt Jo. “Een leuke, joviale
man, die altijd tussen de mensen is. Hij verheft zich ook niet boven anderen. Máxima vind ik ook
heel tof, ik denk wel de leukste koningin die we hebben gehad. Ze heeft niet dat stijve dat andere
koninginnen hadden.” Astrid sluit zich bij haar moeder aan: “Ze hebben een leuke uitstraling.” Voor
Koningsdag staat de Koningsmarkt in Weert op de planning. Jo: “Dat is eigenlijk niet op Koningsdag,
maar de avond ervoor, tijdens Koningsnacht. De kleinkinderen zitten daar dan, dus dat is leuk.”

Guus Zegers (38) en Dorris Arts (42) uit Horst zijn met hun zoons Tijn (13) en Finn (10) in Horst.
“Hij is open, betrokken en modern”, vindt Dorris. Guus sluit zich daar bij aan. “Willem-Alexander
doet het goed. Hij is inderdaad zeker geen gesloten koning. En ook Máxima doet het volgens
ons super goed.” Voor Koningsdag heeft het gezin volop plannen. “Ik zit het oranjecomité van
Hegelsom. Daar wonen we tegenaan, dus vandaar dat we betrokken zijn bij het dorp”, legt Guus uit.
“We organiseren in het dorp een kindermarkt, een spellencircuit en ’s avonds een feest. Zo hopen
we voor jan en alleman iets te kunnen bieden tijdens Koningsdag.”

Ger van den Beuken (78) uit Sevenum en Henny Lamers (77) uit Swalmen vinden dat WillemAlexander het als koning boven verwachting goed doet. Henny: “We hadden niet zo veel verwacht
van Prins Pils, maar hij doet het verrassend goed. Eerst dachten we nog dat dat de invloed van
Máxima was, maar hij blijkt zelf toch ook heel spontaan te zijn. Ja, hij doet het toch erg goed.” Ger
voegt toe: “Ik vind ook dat hij goed en rustig met mensen omgaat.”

Liz en Hay van Lieshout uit Horst zijn ook te spreken over de koning. Liz: “Een leuke man. Hij is
betrokken en sportief. Ik vind het leuk dat hij er bij dingen als de Olympische Spelen altijd bij is.”
Hay is het met haar eens: “Hij staat tussen de mensen.” Máxima is volgens het stel ook een prima
koningin. “Voor Máxima geldt qua betrokkenheid hetzelfde. Ze is heel vriendelijk en ziet er leuk
uit”, zegt Liz. Over de plannen tijdens Koningsdag is het stel nog niet helemaal zeker. “Misschien
gaan we naar onze dochter in Tilburg. Als we dat niet doen, dan is er in De Riet ook nog een gara
gesale. Die wordt dit jaar door de buurtvereniging voor het eerst georganiseerd, dus misschien wil
len we daar ook nog wel even gaan kijken.”
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Overweldigend was uw medeleven,
nadat zo plotseling van ons werd ontnomen

Welkom lief meisje!

Geboren op
21 april 2018

Jeanne Raedts

Yara

Het heeft ons bijzonder goed gedaan dat Jeanne bij zovelen
geliefd was en door zovelen gewaardeerd en gerespecteerd
werd. Uw warme betrokkenheid gaf ons enorm veel steun
en zal ons helpen met het grote gemis en verdriet leren om
te gaan. Zo talrijk waren de diverse blijken van medeleven,
dat het slechts mogelijk is om u langs deze weg allemaal
daarvoor hartelijk te bedanken.
Sevenum, april 2018

Fam. Raedts

Dankbetuiging

Dochter en zusje van:
Ivo en Jenny Scheres-Geurts
Jort
Van Blitterswijckstraat 42
5961 ST Horst

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor al uw
steun en medeleven in de afgelopen maanden tijdens het
ziekbed en bij het overlijden van mijn geliefde echtgenote,
dochter, (schoon)zus en tante

Het heeft ons bijzonder getroffen zoveel blijken van
medeleven te mogen ontvangen na het overlijden van

Sonja Lommen-Smits

Stien Leijsten - Kleuskens

De vele kaarten met mooie woorden, evenals de vele
prachtige bloemen en cadeautjes, hebben ons veel steun
gegeven. Het feit dat zij zo geliefd was en voor velen zoveel
heeft betekend, is ons enorm tot troost.

echtgenote van

Piet Leijsten †

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.
Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerken, J.Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Gevonden fles bestrijdingsmiddel
op St. Jorisweg in Hegelsom.
Tel. 06 30 59 23 32.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Cursus valpreventie start 8 mei
aanstaande. Voor informatie of
deelname neem contact op met
Fysiotherapie Westsingel 077 398 28 34.
Hotel Herberg de Lindehoeve.
Voor ons hotel zijn wij op zoek naar
een flexibele allround medewerker.
Ook voor vakantie/-weekendhulp,
uren en tijden in overleg.
Voor meer info of uw cv mail naar:
info@delindehoeve.info
Healing Creme huidverzorgende
crème, bij brand- en schaafwonden,
jeukstillend bij aambeien. Info
www.praktijkgerhegger.nl. Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
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.
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.

30 april 2018
50 jaar getrouwd

Herman (Hem) Hesen

Jeu en Gerda
Tacken - Rutten

Uw kaarten, bloemen, berichtjes en bezoek waren
voor ons een grote steun.

Proficiat van kinderen en
kleinkinderen

Lies
Leo †, Annet, Anniek en Björn, Dirk
Nellie, Ton, Stijn, Ruben

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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Opslagbox/werkruimte Horst.
Diverse afmetingen, vanaf 25 m2,
geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro/
mnd, div. afm, 06 24 19 24 01,
businesscentrum Horst.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

17 april 2018
Zoon van
Karlijn Kessels
& Bart Seuren
Horst

Wij zijn dankbaar voor uw belangstelling
na de dood van mijn man, onze pap en opa.

Dag en nacht bereikbaar

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

Milan

De Vilgert 23, 5941 CS Velden

Nel en Jos, Peter, Paul en Karin,
Ger en Petra, John, Angeline en Peter
Klein- en achterkleinkinderen

Geboren

Ger Lommen
Familie Smits
Familie Lommen

Te weten hoe zij gewaardeerd werd tijdens haar leven,
hoe geliefd zij was, al deze vriendschap te voelen is voor ons
een grote steun en troost.
Heel hartelijk dank.



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

Woltherapie.
Breien biedt veel voordelen voor
zowel je lichamelijke als geestelijke
gezondheid. Wil jij meer weten over
de voordelen van breien? Kom langs.
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
tel. 077 398 19 75.
Scootmobiel te koop.
Scootmobiel uit 2013, model TE 889SL.
Scootmobiel verkeert in zeer goede
staat en is in 2017 nog van twee
nieuwe accu’s voorzien. Nieuwwaarde
€ 3839,00. Vraagprijs € 1000,00. Bel
06 13 38 41 74.
Gevraagd hulp bij het sorteren
van asperges, hoofdzakelijk in de
morgenuren. J. Wagemans Lottum tel.
06 54 74 76 30.

Hartelijk dank voor de vele
hartverwarmende felicitaties
in welke vorm dan ook die wij
mochten ontvangen bij ons
60-jarig huwelijksfeest.

Hay en Hennie
Swinkels-Lemmen
Gastouder BSO opvang. BSO opvang
voor De Twinkeling? Vanaf 1 sept.
start gastouder met deze opvang.
Dagopvang ook mogelijk. Roodkapje
Horst aan de Maas, tel. 077 374 51 49.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te koop low budget uitvaartkisten.
Tel. 06 25 34 71 61
gommansjm@ziggo.nl

winkel&bedrijf 09
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Toekomstbestendig ondernemen

Dinsdagmarkt
in Horst

Thema Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2018
bekendgemaakt

BEDMODE

De uitreiking van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas (OHM) wordt dit jaar weer op donderdag
22 november in de Mèrthal in Horst georganiseerd. Sinds vorig jaar worden bedrijven aan de hand van één
thema beoordeeld. Dit jaar is het thema ‘Toekomstbestendig ondernemen’.

BADMODE

TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
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HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN
HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN

Verse kipdrumsticks 18 stuks
of Gekruide drumsticks 16 stuks
voor
of Kant-en-klaar gegrilde
drumsticks 14 stuks

E 5,00

BOEREN
KRUIDENKAZEN
per 500 gram 5,95
Kom proeven!

“We hebben gekozen om er een
thema aan te koppelen, zodat we een
duidelijke richtlijn hebben waarop
de deelnemende bedrijven te ver
gelijken zijn”, vertelt Johan Janssen,
voorzitter van het bestuur van OHM.
“Op die manier willen we voorkomen
dat we appels met peren en bananen
vergelijken.. Met een thema hebben
we duidelijk criteria waarmee we de
ondernemingen naast elkaar kunnen
leggen.” Secretaris van het bestuur
van OHM, Isabel Titulaer voegt hier
aan toe: “Vorig jaar was het thema
‘internationaal ondernemen’ en dit
jaar is het thema dus ‘toekomstbe
stendig ondernemen’. Dat wil zeggen
dat we kijken naar bedrijven die maat
schappelijke ontwikkelingen hebben
opgenomen in hun businessmodel. De
maatschappij verandert doorlopend
en bedrijven die niet kijken naar hun
omgeving zijn minder toekomstbe
stendig, die zijn niet verzekerd van
continuïteit.”
“Hierbij willen we even duidelijk
maken dat het niet gaat om een bak

ker die besloten heeft als slager verder
te gaan, omdat deze merkt dat daar
net wat meer aan te verdienen is. Of
dat er zonnepanelen op het dak gezet
zijn”, aldus Janssen.

Maatschappelijke
trends
“Ook gaat het hierbij niet om enkel
5 procent extra omzet; het huidige
businessmodel moet een substantieel
deel van de huidige organisatie zijn op
basis van die maatschappelijke trends.
Denk hierbij aan de trendsetters in de
markt die voor opschudding zorgen.
Het bedrijf dient aan te kunnen tonen
dat ze ingericht is op de toekomst en
inspeelt op maatschappelijke trends
zoals de vergrijzing, digitalisering,
robotisering en energietransitie; of ze
er nu of over drie jaar geld aan verdie
nen is nog niet belangrijk. Voor de jury
is het verhaal hierachter belangrijk.”
Iedereen met een onderneming
kan hier aan deelnemen, maar ook
iedereen kan een onderneming aan

dragen voor de Ondernemingsprijs.
Janssen: “Wat we vaak zien is dat
ondernemers zelf niet zo snel geneigd
zijn om zich hiervoor aan te melden,
maar zich wel zeer vereerd voelen als
ze door derden worden voorgedra
gen. Deelnemers uit voorgaande jaren
zijn dan ook altijd erg enthousiast
geweest over het traject. Ze hebben
er zelf nauwelijks extra werk aan, dat
verzorgen wij allemaal.” Uit de lijst
van aanmeldingen blijven uiteinde
lijk drie ondernemingen over, die door
een onafhankelijke jury in septem
ber bezocht en beoordeeld worden.
De winnaar wordt dan op donderdag
22 november tijdens de uitreiking
bekendgemaakt, waarbij de Mèrthal
in Horst weer tot boksring omgetoverd
wordt. Titulaer: “Iedereen kan een
onderneming aandragen tot en met
vrijdag 11 mei. Iedere aanmelding is
welkom.”
Voor meer informatie of
het aanmelden van een onder
neming, mail naar info@
ondernemersprijshorstaandemaas.nl

Keuze uit: mosterd, tomaat-olijf,
brandnetel-knoflook

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 08.30-17.00 uur

van 09.00-12.00 uur

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Ondernemersprijs Horst
centrum voor Wilmi Thijssen
De ondernemersprijs Horst-centrum is maandag 23 april uitgereikt aan Wilmi Thijssen van Natuurwijzer.
Zij kreeg de prijs uit handen van wethouder Ger van Rensch van gemeente Horst aan de Maas.
De jury, bestaande uit Tiny van
Wegberg, Ingrid van der Sterren en
Ger van Rensch loofde de winnares
in het juryrapport voor haar
bijzonder ondernemerschap
“waarbij advies, klantenbinding
en vooruitziende blik in een

behoefte naar natuurlijke en gezonde
producten een hoofdrol spelen”,
aldus de jury. De Natuurwijzer werd
opgericht in 1991 en is gevestigd in
het oudste winkelpand van Horstcentrum. “Wilmi is ook nu nog
steeds bezig met cursussen om haar

kennis up-to-date te houden. Ze
heeft ook weer nieuwe plannen
met betrekking tot de toekomst.
Dat geeft de bevlogenheid weer
van deze speciale ondernemer
uit Horst-centrum. We wachten
gespannen af.”

SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL
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Open dag
De Vrije Akker

26
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Open dag 70-jarig Dinnissen
Dinnissen Process Technology in Sevenum hield zondag 22 april een open dag in het kader van het 70-jarig
bestaan.

Zelfoogsttuin De Vrije Akker in Grubbenvorst houdt op zondag 6 mei
een open dag. Deze vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur op de
Witveldweg 2 in Grubbenvorst.
Bezoekers kunnen hapjes
van de eerste oogst proeven,
een rondleiding door de kassen
en over het grote veld volgen,

broodjes bakken boven een
vuurtje, en iets vilten of zelf
zaaien. Ook is er meer informatie
over de oogstaandelen.

Open dag Zentire
Ontmoet-, ontdek- en ontwikkelingsplek Zentire in Meterik opent
op zondag 6 mei haar deuren. Op deze dag kunnen belangstellenden
een kijkje komen nemen tussen 13.00 en 17.00 uur.
De visie van Zentire is om
mensen een compleet pakket
aan te bieden voor een groeiend
en boeiend leven. Er is een
samenwerkingsverband ontstaan
van ondernemers op verschillende
gebieden, zoals bijvoorbeeld:
persoonlijk huis- en tuinontwerp,
transformatietherapie, stiltedagen,

wandel coaching, meditatie,
mindfulness, Asana Yoga,
klankschalen, kunst en creatief met
hart, voetreflexmassage en Nirvana
fitness. Het gebouw van circa 4.000
vierkante meter is volledig Feng
Shui-ingericht. Tijdens de open
dag vindt er om 15.00 uur een
klankschalen concert plaats.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

KONINGSDAG GEOPEND
AKTIE: GERANIUMS NU € 0,75

Dinnissen levert wereldwijd sys
temen zoals maalmolens, mengers en
bigbag-vulsystemen. “Op deze druk
bezochte dag hebben ruim tweedui
zend bezoekers een indruk kunnen
krijgen van de activiteiten van dit
innovatieve bedrijf”, aldus de directie.
Dinnissen wordt steeds meer betrok
ken in de conceptfase bij hun afne
mers. Tegenwoordig worden processen

ontwikkeld op basis van 3D-modellen,
simulaties en tijdsanalyses. Dankzij
VR-ondersteuning (Virtual Reality) kan
de klant meekijken in het ontwerp van
een proces en zich al in het vroegste
stadium een beeld vormen van de
bereikbaarheid en mogelijkheden van
installaties en componenten.
In de productie was een grote ver
scheidenheid aan machines opgesteld

waardoor de bezoekers een indruk
konden krijgen van de machines die
bij Dinnissen geproduceerd worden.
“Daarnaast was het verrassend om
te zien dat iedereen wel iets in huis
heeft wat geproduceerd is met machi
nes van Dinnissen. Aan het einde van
de rondleiding was er de gelegenheid
om een eerste indruk te krijgen van de
toekomstige ontwikkelingen.”

Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

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

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Horsterse uitgeroepen tot beste
schoonheidsspecialiste
Schoonheidsspecialiste en eigenaresse van schoonheidsinstituut Beauté de Prestige in Horst,
Rianne Smits is zondag 22 april uitgeroepen tot beste schoonheidsspecialiste van Zuid-Nederland.
Dat gebeurde tijdens de Beauty Awards 2018 in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Ze was al
twee keer eerder genomineerd voor de titel. Volgens de jury is Rianne echt een ambassadeur voor
het vak, waarin ze haar kennis weet te vertalen in duidelijke stappen en doelen voor haar klanten.
Daarnaast ontving ze lof voor haar actieve houding in het zoeken naar innovaties en nieuwe marktontwikkelingen.
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Adver torial

Beej Mooren Horst:
ook als er iets te vieren is
In het centrum van Horst ligt lunchroom Beej Mooren. Beej Mooren is een ontmoetingsplaats waar horeca,
ontspanning, werk, zorg en leren verbonden worden en waar maatschappelijke- en buurtfuncties samenkomen.

Locatiemanager Sonja Wijnands (rechts)
Beej Mooren is dit jaar alweer zes jaar geopend en
ondertussen uitgegroeid tot een horecalocatie waar meer
mogelijk is dan alleen lunchen. Zo is er namelijk een
gezellige vergaderruimte, een ruimte om iets te vieren
én de enige escape room met blacklight in Nederland:
The Escape House!

Vergaderen, partijen
en bedrijfsfeesten
Regelmatig worden er bedrijfs- en familiefeesten
of vergaderingen georganiseerd bij Beej Mooren. Er is
plaats voor groepen van vijftig tot zeventig personen.
De lunchroom en de geheel nieuwe feestruimte zijn
geschikt voor een borrel, personeelsfeest, verjaardag,
vergadering of een receptie. Zowel voor particulieren
als bedrijven. Uiteraard zorgt Beej Mooren voor de
catering: van borrelhapjes tot compleet verzorgd buffet.
Beej Mooren stelt het gewenste menu met u samen,
compleet afgestemd op uw voorkeuren en wensen.
Een familie- of teambuildingsuitje wordt compleet

door een activiteit van Toffedag.nl te boeken zoals
“de Jongens tegen de Meisjes”, “Minute to Win it” of
natuurlijk de escape room.

Bijzondere medewerkers
Tijdens alle activiteiten bij Beej Mooren wordt u
geholpen door onze bijzondere medewerkers. Aan mensen met een zorgvraag of afstand tot de arbeidsmarkt
wordt hier een zinvolle dagbesteding geboden.
Beej Mooren ondergaat van 7 t/m 10 mei een
restyling. Nieuwsgierig? Vanaf 11 mei staat de koffie
weer voor u klaar! Voor meer info: www.beejmooren.nl

Beej Mooren, Groenewoudstraat 1, Horst

Tienrayse op derde plaats
bij Coiffure Awards
Loes Peters van HIPP Haarmode & Visagie uit Tienray heeft de
derde prijs van de consumer awards van Nederland in de wacht
gesleept tijdens de gala-uitreiking van de Coiffure Awards.
Deze uitreiking vond plaats op zondag 22 april in Studio 21 in
Hilversum, dat gepresenteerd werd door Jort Kelder. De Coiffure
Awards is de meest prestigieuze haarmode-, fotografiewedstrijd
van creatieve kappers in Nederland. Het wordt door haarstylisten
uit binnen en buitenland omschreven als de belangrijkste
wedstrijd op hun vakgebied.

Geranium

Pelargonium
zonale.
Diverse
Geranium
kleuren.
Pelargonium zonale.
Ø 10.5kleuren.
cm. Ø 10.5 cm.
Diverse
55stuks
8.95
stuks
8.95

5.5 VOOR
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!

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 17. GELDIG VAN 26-04 T/M 02-05. OP=OP

Kwaliteit heeft een naam

Hubertushof vakantievilla wint
Excellent Award
Hubertushof Vakantievilla in Horst heeft voor het zesde jaar op rij de Excellent-award van de
website www.allebedrijvenin.nl in de wacht gesleept. Zij kreeg in het afgelopen jaar een
gemiddelde waardering van 9,4, uit bijna driehonderd beoordelingen. Meer dan 30.000 bedrijven
doen ieder jaar mee om deze award te winnen. Hubertushof Vakantievilla is gevestigd op het
landgoed ‘D’n Östrik’ aan de Venrayseweg in Horst.

Vrijdag 27 april, Koningsdag, zijn
onze winkel en het terras geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Tijd voor zomerbloeiers!
Calibrachoa
‘Carnaval’

12 cm pot, div. mixen
Uit eigen kweek!
Van € 2,99/st.

99
1

Blauwe regen
Wisteria

In alle kleuren,
vol knop,
80-200 cm hoog.

Sundaville
Piramide of rek,
75 cm hoog.
Alle kleuren.
Van € 14,99/st

9

95

Koningsdag geopend
van 9.00-18.00 uur.
Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl
Bekijk al onze aanbiedingen op: www.plantencentrumvelden.nl

-20%

en zo 13
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GEPLUKT Theo Dinnissen

Reizen is zijn grootste passie. In de tijd dat reizen nog ongewoon was, hebben Theo en zijn vrouw Lies met de rugzak op de hele wereld gezien. Nu
halen ze geld op voor kinderzorgcentra in Flores, Indonesië. Deze week wordt Theo Dinnissen (77 jaar) uit Horst geplukt.
Theo Dinnissen is geboren in
Walbeck en opgegroeid in Arcen.
Op 17-jarige leeftijd ontmoette hij Lies
Wanten uit Sevenum in zaal Van Dijck
in Lottum. “Ik weet nog dat de maan
delijkse dansavonden al om 23.00 uur
afgelopen waren, zodat de jongelui
het veer van 24.00 uur naar Arcen nog
konden halen. Redelijk vroeg als je het
vergelijkt met nu. Ik vroeg Lies op een
van die avonden of ik haar naar huis

mocht brengen”, vertelt Theo. “Ik wist
toen echter nog niet dat ik dan hele
maal naar Sevenum moest fietsen.
Toch heb ik haar naar huis gebracht.”
Theo besefte echter niet dat hij zo het
laatste veer naar Arcen zou missen
en dus over Venlo terug moest fiet
sen. Theo lacht: “Ja, dat was een lange
fietstocht. Maar het was het dubbel en
dwars waard.”
Na zeven jaar verkering stapten

PUZZEL
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in de HALLO.
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drukking op het gezicht van de bank
medewerker vergeten. ‘Afghaans?’ zei
hij. ‘Wat is dat?’ Daarna volgden reizen
naar Pakistan, India, Peru, Ecuador,
Bhutan, Tibet, Galapagos, Kenia, Zaïre,
Oeganda en vele andere landen.”
In 1984 reisde Theo met zijn vrouw
en twee vrienden voor het eerst naar
Flores. “Lies en ik waren al eerder in
Indonesië, maar toen waren we op
Sumatra, Java en Bali. In 1984 wilden
we eigenlijk naar de Alor-archipel ten
oosten van Flores. Vanuit Bali naar
de westkust van Flores vliegen, met
een auto in één dag naar de oostkust
rijden en dan met een veerboot naar
Alor: dat was het plan. Het vlieg

De hele wereld over

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.

4

Lies en Theo in het huwelijksbootje.
Theo werkte toen in Venlo, waar hij
zeven jaar lang werkte bij een accu
fabriek. Na de accufabriek werkte
hij één jaar in Alblasserdam bij een
onderwijsinstelling en eindigde uit
eindelijk in Horst aan de Maas, bij
Hinderwetzaken. “Dit was de voor
loper van Wet milieubeheer en toen
nog onderdeel van bouw- en woning
toezicht. Hier heb ik mij veertig jaar
lang beziggehouden met milieuzaken.
Het woord milieu was toen nog niet
uitgevonden. Dit was een gemeen
telijk afdeling die werkte voor Horst,
Meerlo-Wanssum, Broekhuizen,
Grubbenvorst en Sevenum. Dat kwam
goed uit omdat Lies in die tijd op een
basisschool in Sevenum werkte. We
kochten een huis in Horst en vonden
daarin ons thuis.”

tuig maakte een tussenlanding op
Soembawa en daar bleek het ineens
kapot te zijn. We hebben toen een
veerboot naar de westkust van Flores
kunnen regelen. Daar zaten we dan.
Op een veerboot omringd door van
alles en nog wat: van meubilair tot
geiten en schapen. De mensen spra
ken geen Engels en wij grote blanke
Europeanen waren zelf een grote
bezienswaardigheid in die tijd,” zegt
Theo. “De reis door Flores was heel bij
zonder, mysterieus en indrukwekkend
en duurde dan ook drie weken. Alor
hebben we niet meer bereikt.”
Op de voorlaatste dag van de
vakantie waren Theo en Lies in het
dorp Maumere in het oosten van het
eiland. Hier was, volgens hun Lonely
Planet-gids, op de top van een berg
een van de mooiste uitzichten te vin
den. Hoewel er het plan was om dit
uitzicht te bezichtigen, hebben Theo
en Lies de bergtop nooit bereikt. Theo
vertelt: “Boven op de berg stond een
man die zich voorstelde als pater
Schouten. Alsof hij ons verwacht had
nam hij ons mee naar het kindertehuis
van mama België. We waren stom
verbaasd en dachten: “Waar zijn we
nu in godsnaam terecht gekomen?”
We waren er inmiddels wel al ach
ter dat we verdwaald waren en op de
verkeerde berg stonden. De ontmoe
ting met mama België, een Belgische
ontwikkelingswerkster, was zo indruk
wekkend en bijzonder dat ze ons hele
verdere leven heeft bepaald.”
Theo en zijn vrienden gingen
vanuit Nederland goederen verzame
len en opsturen. Toen in 1992 door
een tsunami voor de kust van Flores
enorme schade veroorzaakte en er
drieduizend doden vielen, richtten
Theo en Lies stichting Nativitas op.
De stichting is het leven van Theo en
Lies geworden en bestaat nu al 25
jaar. “In die tijd heeft Nativitas samen
met vele anderen, waaronder we
zeker het Citaverde college niet mogen
vergeten, bijna vijfduizend kinderen
uit de meest armoedige gezinnen een
menswaardig en zelfstandig leven
kunnen geven.”
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Met Horst als thuisbasis trokken
Theo en Lies de hele wereld over. Ze
maakten hun eerste reis toen ze rond
de 30 waren. Ze gingen op vakantie
naar Italië. Daarna volgden reizen naar
Tunesië, Turkije en IJsland. Maar het
reisvirus kregen hen pas echt te pak
ken tijdens een reis door Afghanistan.
“Vanuit onze reis naar IJsland ont
stond een vriendengroep waarvan
er één voorstelde om een reis naar
Afghanistan te maken. Twee jaar hoor
den we niets meer van het voorstel
tot we in 1976 bericht kregen: stuur je
paspoorten op naar Brussel voor een
visumaanvraag, want we gaan naar
Afghanistan”, vertelt Theo. “Ter voor
bereiding ging ik naar Rabobank en
vroeg daar of ze misschien Afghaans
geld hadden. Ik zal nooit meer de uit

VRIJWILLIGERSKORPS VAN
DE ROZENHOF LOTTUM ZOEKT VERSTERKING
Het is altijd genieten in onze rozenkamer en in de prachtige geurende en
kleurende rozentuin, gelegen op een idyllische plek in hartje Lottum.

JE BENT VAN HARTE WELKOM IN ONS
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERSTEAM!
Wil je als gastheer of gastvrouw de
bezoekers van De Rozenhof Lottum met
raad en daad van dienst zijn?
Of ben je enthousiast over andere
mogelijkheden binnen De Rozenhof?

Laat er dan geen gras over groeien en
bel of mail gerust met Hilda Cuijpers.
Haar telefoonnummer is
06-20402958 en het e-mailadres is
info@rozenhoflottum.nl

WWW.DEROZENHOFLOTTUM.NL
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Laat ze maar een boete
betalen’
De aanpak van zwerfafval moet bij de
bron gebeuren. Handhaven en hoge boetes
uitdelen, dat is het enige dat helpt, denkt
een meerderheid van de inwoners van Horst
aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Gemeente Horst aan de Maas gaat zich aan
sluiten bij de Statiegeldalliantie, om statiegeld
in te voeren op blikjes en kleine petflessen en
zodoende zwerfafval te verminderen. Een goed
idee, vindt 54 procent van de inwoners. “Een
aantal weken geleden hebben we gewandeld
langs de Venloseweg richting Grubbenvorst en
we hebben ruim tweehonderd lege blikjes en
flesjes geteld in de bermen”, geeft een inwo
ner aan. “Hopelijk gaat dit dan tot het verleden
behoren.” Toch is niet iedereen van mening dat
het heffen van statiegeld de beste oplossing
is. “Als iedereen zijn eigen blikjes, die hij mee

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
9%
Oneens
16%
Eens
75%
Deel hoge boetes
uit tegen zwerfafval
neemt, ook mee naar huis neemt en daar bij
het afval doet, hoeft het niets extra’s te kos

Maar dan moet er wel worden gehandhaafd.
ten. Aangezien we tegenwoordig te gemak
“Ook handhaving zou er toe bij kunnen dra
zuchtig zijn geworden, gooien we het blik maar
gen om het opgeruimd te houden”, zegt deze
weg waar we op dat moment zijn. Ik noem dat
persoon. “Laat ze maar een boete betalen,
asociaal gedrag en dat moet dan maar betaald
dan bedenken ze zich wel om het op straat te
worden door invoer van statiegeld op blik.”
gooien. Maar dan moet
Sommigen zien in het
wel de pakkans verhoogd
tegengaan van zwerfaf
‘Ik ruim mijn eigen troep op!’
worden, want handha
val ook een taak van de
ving staat nu op een heel
gemeente. De afgelopen
‘Dit is niet te handhaven’
klein pitje.” Of dat gaat
jaren zijn op veel plek
lukken is nog maar de
ken vuilnisbakken weg
‘Kostenmaker, kostendrager’
vraag. “De pakkans is
gehaald. Als die weer
zeer gering, dus je moet
teruggeplaatst zouden
wat anders verzinnen. Mijns inziens werken
worden én op tijd geleegd, dan scheelt dat ook
bewustwording en positieve maatregelen beter.”
al vinden zij. En wat te denken van de fabrikan
ten zelf? Wordt het niet eens tijd dat zij voor
TipHorstaandeMaas is een
een milieuvriendelijke oplossing zorgen, vraag
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
iemand zich af.
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
Hogere boetes uitdelen aan de vervuiler is
resultaten of aanmelden voor de volgende
misschien nog wel het beste, zegt 75 procent.
enquête, 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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten
bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als
rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Kasteelboerderij: mooi project, toenemende mist
Een vergunning is aangevraagd voor de renovatie en vooral uitbreiding
van de Kasteelboerderij. Het blijft echter nog steeds lastig voor betrokken
partijen om bij het Kasteelboerderij project de waarheid te vertellen.
Bleef wethouder Bob Vostermans consequent vragen ontwijken en
onduidelijk communiceren, onwetendheid pretenderen respectievelijk
onwetend zijn, ook de nieuwe eigenaar kan er wat van.
Waarom? Het project dat hij voor
ogen heeft is een mooi project. Maar
voldoet het aan de eisen van het
koopcontract? Artikel 8.1 : ”De koper
is verplicht het pand te verbouwen
en in de oorspronkelijke staat te
herstellen”. Vraag blijft dan: is een

verdubbeling en aanbouw hetzelfde
als de oorspronkelijke staat? Tweede
verplichting: binnen drie jaar na de
datum van juridische levering, mei
respectievelijk augustus 2015 herstel te
hebben afgerond. Dus augustus 2018.
Niet 3 jaar na het definitief afgeven van

de vergunningen zoals de koper in het
artikel in De Limburger stelt. Hier wordt
een alternatieve waarheid verzonnen.
De afspraak was: “De gemeente neemt
de inspanningsverplichting op zich om,
na een daartoe strekkende aanvraag
(tijdig) een omgevingsvergunning
af te geven”. Ik ga ervan uit dat de
gemeente die inspanning heeft verricht.
Niet meer, niet minder. Artikel 8.1
stelt verder: “Deze termijn van drie
jaar kan door partijen in onderling
overleg worden verlengd, indien het
aanvragen en verstrekken van subsidies

PRODUCTIEMEDEWERKER
IN DE CHRYSANTENTEELT
Functieomschrijving:
• de werkzaamheden bestaan uit het oogsten en inpakken van chrysanten;
• planten met behulp van een plantrobot;
• overige voorkomende werkzaamheden;
• werkzaamheden binnen een team waarbij iedereen op elkaar afgestemd is;
• een afwisselende baan met diverse werkzaamheden;
• fulltime beschikbaar.

Hebben wij je interesse gewekt?
Stuur direct je cv naar gommansellen@hotmail.com t.a.v. Ellen Gommans

Gommans Flowers • Molenheg 13 • 5987 AP Egchel

de wethouder zal verzinnen dit deel
van deze overeenkomst ongedaan
te maken ten gunste van koper.
Alles in dit dossier is zo rekkelijk en
onduidelijk dat de wethouder hier
wel weer een onduidelijke mouw
aan zal passen “in goed overleg”.
Een heel lelijke voorgeschiedenis met
uiteindelijk een zakelijk mooi project.
Vernield door alternatieve waarheden
en ontwijkende informatie.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

DE KAMPEERSPECIALIST

Wij zoeken een enthousiaste

Functie-eisen:
• je hebt gevoel voor kwaliteit en affiniteit met de tuinbouw;
• je kunt goed samenwerken met je collega’s;
• je bent enthousiast en flexibel inzetbaar.

dat noodzakelijk maakt”. Die noodzaak
is er niet. De subsidie is al een klein
jaar geleden verleend en gestort op de
rekening van de koper. De wethouder
was niet alleen onduidelijk, ook
de koper kan er wat van. Er is een
zakelijke verkoopovereenkomst dat
als de kasteelboerderij onder andere
niet binnen drie jaar (augustus
2018) Artikel 8.3, is hersteld in de
oorspronkelijke staat, de koper
500 euro per dag tot een maximum van
50.000 euro aan de gemeente verbeurt.
Interessant zal zijn welke argumenten

END
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Alles wat u nodig heeft op het gebied van: tenten,
kampeerartikelen, slaapzakken, barbecue’s, tuinmeubelen,
gasﬂessen, kampeermeubelen en nog veel meer.
Meijelseweg 51,
5986 NH Beringe
077 - 466 91 94
www.buitenhuisberinge.nl
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Bespreking poll week 15

Vriendschappen zijn gebaat bij Facebook
Zonder Facebook geen vriendschappen? Onzin, vindt 79 procent van de
stemmers op de poll van twee weken geleden.
Zij begrepen de actie van programmamaker Arjen Lubach wel die zijn
kijkers opriep om, net als hij, hun Facebook-account op te zeggen naar aanlei
ding van het recente lek met privégegevens. Steeds meer mensen twijfelen
of ze hun account niet beter kunnen deactiveren. Is het niet vanwege privége
gevens 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 waar

schuwen psychologen al langer dat al die kijk-mij-eens-gelukkig-zijn-berich
ten 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 en vindt ook de
overige 21 procent. “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.

Ook rookruimtes moeten verboden
worden eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Het rookverbod in de horeca wordt steeds beter nageleefd. Dat blijkt
uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Intraval in opdracht van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ruim 90 procent van de
onderzochte cafés en discotheken blijkt echt rookvrij. Roken in de horeca is
verboden omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije
omgeving.
Een aantal uitgaansgelegenheden hanteert echter nog een zogenaamde
rookruimte: een ruimte waar bezoekers wel mogen roken en die afgesloten is
van de rest van de gelegenheid. Vaak komt hier ook geen bediening, omdat
personeel recht heeft op een rookvrije werkplek. Er is nu echter ook een roep
om deze rookruimtes ook te verbieden. Ze moedigen de laatste rokers alleen

maar aan om hun gedrag voort te zetten en creëren een soort ‘solidariteit’
onder rokers die samen in de ruimte zitten. Stoppen wordt daardoor ontmoe
digd. Daarnaast moet zo’n ruimte ook schoongemaakt worden, en dat is natuur
lijk nooit een ‘rookvrije’ werkplek.
Daarentegen zou het afschaffen van rookruimtes wel heel ver gaan
en is het een ultiem bewijs van de betutteling van onze regering: men
sen hebben nog altijd de vrijheid om zelf te kiezen of ze gaan roken of niet.
Horecagelegenheden zouden ook zelf de keuze moeten hebben of ze een
rookruimte aanbieden of niet. Rokers nog verder in het gedrang brengen werkt
alleen maar averechts, daar gaan echt niet meer mensen van stoppen.
Ook rookruimtes moeten verboden worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 16) > Politieke partijen horen vast te houden aan standpunten > eens 69% oneens 31%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Luchtwassers NGB functioneren onvoldoende
Vereniging Behoud de Parel heeft een brief gestuurd naar het College
van B&W van Horst aan de Maas en het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000
varkens, 1,2 miljoen kippen en een mestverwerkingsinstallatie). De brief
is geschreven naar aanleiding van een onderzoek dat verricht is door
wetenschappers van Wageningen Universiteit, waaruit gebleken is dat
combi luchtwassers onvoldoende functioneren.
Bij de varkensstallen van
het NGB worden deze combi
luchtwassers toegepast. Nu
die luchtwassers onvoldoende
functioneren, vraagt de vereniging
B&W en NGB om maatregelen te
nemen. De uitkomsten van het

wetenschappelijk onderzoek dat
3 april aangeboden is aan de Tweede
Kamer, tonen aan dat de stank,
ammoniak, fijnstof en zoönozen die
voortkomen uit de stallen door de
combiluchtwassers, onvoldoende
afneemt. Terwijl in de vergunningen

die de gemeente heeft verleend,
hogere reducties als uitgangspunt zijn
genomen. Nu de vergunningen voor
de luchtwassers bij de varkensstallen
van het NGB door B&W inmiddels
zijn verleend (en de luchtwassers zijn
gebouwd), is het niet meer mogelijk
om de vergunning te bestrijden.
Maar volgens Behoud de Parel
ontslaat dat het college van B&W
niet van haar verantwoordelijkheid
om, in samenspraak met het NGB,
tot passende maatregelen te komen,
om daarmee natuur en milieu en

de gezondheid van omwonenden
te beschermen tegen de hoger
dan vergunde uitstoot. Behoud de
Parel overweegt het bevoegd gezag
te verzoeken de vergunning in
(te laten) trekken. Aan de eigenaren
van het NGB vraagt Behoud de
Parel om samen te werken met de
gemeente om gepaste maatregelen
te nemen.
Paul Geurts namens vereniging
Behoud de Parel
Blauwververstraat, Horst

Zoek jij een baan met zekerheid en kansen? Wil jij ook onderdeel
uitmaken van een enthousiast team? Ben jij de magazijnmedewerker
met oog voor detail, waarmee wij verder kunnen groeien?
Dan zoeken we jou!
Wij zoeken magazijnmedewerkers met de volgende eigenschappen:
• Signaleren van kansen om het
logistieke proces te verbeteren
• Enthousiast en gemotiveerd

• Teamplayer
• Begrijpen (lezen en verstaan) van
• de Nederlandse en Engelse taal

Arbeidsvoorwaarden
• Tijdelijk contract, bij goed
functioneren vast contract

Wij zoeken
magazijnmedewerkers
Dentsply Sirona is marktleider in het leveren van
producten aan professionals in de tandheelkunde.

• Wisselende werktijden
• Salaris: € 10,71 - € 11,80 per uur

Kijk voor meer informatie of andere vacatures op

www.werkenbijdentsplysirona.nl

wij waarderen jou

Afscheid
Het voelt een beetje raar
om deze column te schrijven.
Mijn laatste woorden in de
HALLO. Ik kijk er naar uit om
dit avontuur af te sluiten en
het volgende avontuur aan te
gaan, maar mijn column zal ik
missen.
Ik kijk terug op een reeks
aan columns waarin ik mijn
stem kon laten horen. Columns
waarmee ik hoopte een lach op
een gezicht te toveren door
mijn verhaal over een onderbroek of waarmee ik wilde
oproepen tot diepere gedachtes
over de positie van een vrouw.
Columns over het niet-beoordelen van een boek op zijn kaft en
ook columns over mijn belevenissen als millennial. En daar
voeg ik deze laatste column aan
toe. Mijn afscheidscolumn, met
een traan en een lach geschreven. Met als doel om jullie nog
een wijze levensles van een
20-jarige op de mouw te spelden voordat ik met de noorderzon vertrek en Nederland achter
me laat.
Door de jaren heen is ambitie een woord geworden dat we
in een weegschaal leggen. We
kijken neer op kleinere ambities, lachen om grotere ambities
en mensen met dezelfde ambities zien we als concurrentie.
We zijn vergeten dat ambities
gewoon een ander woord is
voor dromen: voor iedereen
anders maar voor iedereen even
belangrijk.
Of je nu in Horst aan de
Maas wilt blijven wonen, naar
Amsterdam wilt verhuizen of
net als ik ervoor kiest om naar
China af te reizen. Of je nu CEO
wilt worden van een multinational, een gezin wilt stichten of
bij een supermarkt wilt werken.
Wat je ambities ook zijn, wees
er trots op. Durf te dromen, durf
gelukkig te zijn met wat je hebt
en wat je wil. En als je nog niet
weet welke weg je wilt bewandelen, don’t worry, je weg
vinden is ook een weg.
Yana
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Koningsdag

Gemeentehuis en Openbare
Werken gesloten
Op Koningsdag (vrijdag 27 april) zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten.
Hebt u een dringende melding voor

storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.

Openbare Werken, die niet kan wachten tot

Let op: het gaat alleen om dringende meldingen,

de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het

waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Wijziging afvalinzameling
vanwege Koningsdag
Op vrijdag 27 april wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval op

eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de

De komende weken wordt een reconstructie uitgevoerd op de Horsterdijk in Lottum De werkzaamheden

27 april zouden aanbieden, kunnen PMD en

straat zetten. U kunt uw eigen inzameldata

starten op maandag 30 april en duren tot medio juli. Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

restafval op zaterdag 28 april (vóór 07.00 uur)

ook nakijken op uw eigen digitale

aan de straat zetten. Voor keukenafval

afvalkalender via

is er geen inhaaldag. U kunt dit op de

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Strandbad Kasteelse Bossen
weer geopend
Zie www.horstaandemaas.nl

Word vrijwilliger!

HORST AAN DE MAAS

www.brandweer.nl/limburg-noord

Informatieavond 30 april 2018

Burgerhulpverlening Horst aan
de Maas: vrijwilligers gezocht!
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het netwerk van Burger Hulpverlening Horst aan de Maas.
Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt u graag helpen als iemand een hartcirculatiestilstand heeft? Meld u dan aan als vrijwilliger bij Burgerhulpverlening. Op 30 april organiseren

Bekendmakingen

we een informatiebijeenkomst voor mensen die interesse hebben om deel te nemen aan het
netwerk. Iedereen die in de gemeente Horst aan de Maas woont of werkt is van harte welkom.
De avond start om 19.30 in het gemeentehuis
in Horst. U kunt de fractie-ingang (aan de zijde

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

van De Librije) gebruiken. Op de website van

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

burgerhulpverlening Limburg vindt u meer

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

informatie en kunt u zich ook opgeven voor de

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

avond.
America

Hegelsom

Meerlo

Vrijwilliger worden?

Griendtsveenseweg 91

Dingsstraat 13

Moleneind 1

Als u in het bezit bent van een geldig

Lisdodde 10 (kv 7)

Kamplaan 3

Hoofdstraat 23

reanimatiediploma of een AED-diploma, of

Dorperpeelweg 1

Dingsstraat

van plan bent dit diploma te halen, kunt u zich

Lisdodde 10a (kv 8)

3,5,7,28,30,32,34,36

aanmelden voor het netwerk.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie
over burgerhulpverlening, hoe u zich kunt

Aanmelden kan via

aanmelden en wat er van u wordt verwacht.

www.burgerhulpverleninglimburg.nl.

Nationale Dodenherdenking
Op vrijdag 4 mei 2018 vindt de Nationale Dodenherdenking plaats.

Melderslo
Meldersloseweg 123

Broekhuizenvorst

Horst

Burg. Hermansstraat 10

Schutroedeplein 2

Meterik

Energiestraat 15

Kannegietweg 6

Grubbenvorst

Vrouwboomweg 30

Spoorstraat 5

Meterikseweg 114

Vertrokken naar

Vinkenpeelweg 10

Loevestraat 55

onbekende bestemming

Burg. Cremersstraat 18
Past. Vullinghsplein

Irenestraat 12 Grubbenvorst
Kronenberg

Tuinderslaan 55 Horst

De Hees 63a

Vrouwboomweg 9 Horst

Voor de gemeente Horst aan de Maas

oorlogsmonument, waar de traditionele

worden deze herdenkingen in de diverse

kranslegging plaatsvindt.

Lottum

kerkdorpen gevierd met een herdenkingsdienst,

Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u

Zandterweg 37

met aansluitend een stille tocht naar het

naar www.horstaandemaas.nl
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Wij bestrijden de
eikenprocessierups

Mogen wij ons even voorstellen?
De nieuwe gemeenteraad van HadM

De eerste eikenprocessierupsen zijn weer gesignaleerd. De

Foto

Inez Arts

Peter Elbers

Fractie D66-GroenLinks

Fractie VVD

brandharen van de eikenprocessierups kunnen vervelende
gezondheidsklachten geven.

ID

Foto

ID

Hierr ga
ga ik voor:

Hier ga ik voor:

Van nature voel ik me verantwoordelijk voor het welzijn van

Ik ben er trots op deel te mogen uitmaken van de gemeenteraad

mensen. Maatschappelijke onderwerpen vind ik daarom interes-

in de rol van fractievoorzitter voor de VVD. Een hele eer, zeker

sant. Daarover praten en discussiëren vind ik leuk, maar dan wil ik

ook omdat we de afgelopen acht jaar niet in de raad vertegen-

vervolgens ook echt voor verbetering zorgen. Ik wil dat iedereen

woordigd waren en zoveel mensen op mij hebben gestemd. Ik kijk

zich gehoord en gewaardeerd voelt. Samen vinden we de verbin-

er dan ook erg naar uit een goede en positieve bijdrage te geven

ding tussen uiteenlopende uitgangspunten. Jeugd en mensen die

aan het verbeteren van de levenskwaliteit in elke van de zestien

zorg of andere extra ondersteuning nodig hebben, hebben mijn

kernen van onze mooie gemeente. En daarnaast wil ik een rol

grootste aandacht. Ook lever ik graag een bijdrage aan schonere

vervullen bij de economische ontwikkeling van de gemeente, want

energie. Het is mooi hoe je op gemeentelijk niveau zichtbare

uiteindelijk vormt een gezonde economie mede de basis voor een

Om de overlast te beperken beginnen we komende week met de

stappen kunt zetten om het welzijn van mensen en het milieu te

goede levenskwaliteit. En dat alles in voortdurende dialoog met de

verbeteren. Heb je vragen of suggesties, dan kun je me altijd

bestrijding van de eikenprocessierups.

inwoners en ondernemers!

bellen/appen/smsen.

Kijk voor nadere informatie over de bestrijding en aanpak van de
overlast op onze website: www.horstaandemaas.nl
Ook kunt u informatie vinden op de website van GGD Limburg-

Kijk voor een volledig overzicht van alle nieuwe raadsleden in het politiek portaal op www.horstaandemaas.nl

Noord (www.ggdlimburgnoord.nl).
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gewasverzorging bij haar klanten. Middels een ambitieus concept van bodembemonstering, precisiefarming,
advisering en uitvoering van werkzaamheden met de nieuwste technieken trachten wij met een team van 12
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

CNC OPERATOR
Oerlikon Eldim (NL) B.V. – Onderdeel van Oerlikon
Metco - vervaardigt en bewerkt onderdelen voor
vliegtuigmotoren en industriële gasturbines.
Eldim maakt gebruik van moderne technologieën
zoals: vonkverspaning, electrochemisch
bewerken, CNC-draaien en –frezen. De ruim 270
medewerkers werken in zelfsturende teams en
zijn verantwoordelijk voor hun eigen productie
en kwaliteitsbewaking. De Eldim groep bestaat
uit drie vestigingen Eldim Lomm (NL) Eldim
Debrecen (HU) en Neomet (EN).
Je belangrijkste taken:
Je vervaardigt en bewerkt hoogwaardige turbineonderdelen met behulp van CNC-gestuurde
machines. Je bestudeert de technische tekeningen,
werkvoorschriften en programma’s. Je spant
producten op en ziet toe op het bewerkingsproces.
Tussentijds voer je kwaliteitscontroles uit en ben
je in staat om verschillende meetmiddelen te
hanteren.
De operator is een allround medewerker die alle
activiteiten beheerst en ook problemen zoals
kleine verstoringen oplost. De operator voert
zowel productietaken als regeltaken uit.
Je profiel:
• Je bent in het bezit van het diploma VMBO
metaal of vergelijkbare opleiding.

m/v

• Je hebt aantoonbare ervaring in conventionele
bewerkingen en meettechnieken binnen de
metaalindustrie, specifiek op het gebied van
draaien / slijpen / frezen.
• Je hebt basis programmeerkennis (het
bedienen en instellen) van bijvoorbeeld
Siemens en Fanuc-besturingen.
• Aanvullende cursussen CNC slijpen, draaienen frezen (SOM/TOC/ROC) gevolgd
• Uitgebreide materialen- en productkennis.
• Kennis van snijcondities, vorm- en
plaattolerantie en (snij-)gereedschappen
• Kennis van 1e lijnsonderhoud, storing analyse
en oplossingen zoeken
• Je bent resultaatgericht, een teamspeler,
kwaliteitsbewust, leergierig en accuraat.
• Je bent bereid om in 2, 3 of 5 ploegendienst te
werken
Wij bieden:
Een inspirerende en dynamische functie in een
internationaal georiënteerde werkomgeving, waarin
techniek en klantgerichtheid hand in hand gaan.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van CV naar:
Oerlikon Eldim (NL) BV., t.a.v. de afdeling Human
Resources, Spikweien 24, 5943 AD Lomm of per
e-mail naar: Eldim.recruitment@oerlikon.com.
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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.

Lente, een nieuw begin
Afgelopen weken zijn we weer getuige geweest van een mooi
schouwspel dat zich jaarlijks voordoet. Door het warme weer ging het dit
keer extra snel: er is overal bloesem te zien, de bomen zorgen voor een
frisgroen straatbeeld, de bloemen worden bezocht door de hommels en
bijen en de vogels zijn druk in de weer met het maken van hun nestjes.
Ik kan echt genieten van dit fenomeen, iedereen fleurt er van op.
Waar iedereen ook van op zou
fleuren is een duurzame en gezonde

leefomgeving. Het begin is gemaakt
maar we kunnen nog veel extra stap

pen zetten. We moeten hierbij reke
ning houden met de belangen van
alle betrokken maar het doel blijft die
gezondere en duurzame leefomge
ving. Hoewel beleid maken belangrijk
is om verandering in gang te zetten
zijn het de mensen die het moeten
doen. De maatschappij heeft het mid
del om veranderingen te realiseren in

handen, dat is namelijk consumeren of
beter gezegd consuminderen. Wat de
hogere tempratuur en de zon iedere
lente doen, kunt u als consument doen
voor een betere leefomgeving. Door
bewuster bezig te zijn met wat we
eten, drinken, de spullen die we kopen
en hoe we onze vrije tijd invullen kun
nen we bedrijven en overheden dwin

gen om keuzes te maken. Keuzes die
leiden tot een duurzame en gezonde
leefomgeving. U kunt deze beweging
versnellen, laat we samen aan de
slag gaan.
Maarten Voesten,
D66+GroenLinks

Heerlijk wonen in Horst aan de Maas
Het is goed wonen in onze gemeente. In Horst aan de Maas bouwen
we al jaren naar behoefte. Dat is slim bouwen, precies genoeg. Toch
liggen er de komende jaren grote uitdagingen voor ons. Hoe bouwen we
de juiste woningen in de juiste hoeveelheden en op de juiste plek?
Bevolkingscijfers waarschuwen
ons al jaren voor krimp. Meer oude
ren, minder jongeren en op termijn
dus minder inwoners. Nieuw blijven
bouwen zoals we dat altijd hebben
gedaan is bouwen voor leegstand in
de toekomst. Dat willen we als Partij
van de Arbeid voorkomen. Hoe

denken we dat te doen? De komende
jaren komen naar verwachting veel
niet-woningen beschikbaar waarin
wonen goed mogelijk en wenselijk is.
Ook tijdelijke woonvormen bieden
kansen om voor de komende 15 jaar
goede, betaalbare woningen toe te
voegen in grote en kleinere kernen

voor jongeren, ouderen en woonur
genten. Bij de ontwikkeling van de
woningvoorraad volgen we de demo
grafische ontwikkelingen nauwgezet.
De verhouding koop- versus huurwo
ningen is in onze gemeente 80 pro
cent koop en 20 procent huur. Sociale
huurwoningen zijn er te weinig en
worden helaas alleen in de grootste
kernen mondjesmaat toegevoegd.
Daarnaast zien we een druk op de
leefbaarheid in sociale huurwoning
wijken door concentratie van nieuwko

mers, anderstaligen en inwoners met
GGZ-problematiek. Als PvdA pleiten we
ervoor geen huurwoningen te verko
pen zolang er geen nieuwe gebouwd
worden. Tevens moeten we door een
stevige samenwerking tussen
gemeente en woningcorporatie zorgen
voor een goede verdeling van doel
groepen over meerdere buurten en
dorpen en behoud prettig samenleven
in woonwijken. Heeft u daar ideeën
over? Laat het ons weten.
Roy Bouten, PvdA Horst aan de Maas

Mensen maken het verschil
Na een enerverende politieke week is het erg fijn om in het weekend
te merken hoe mensen in positieve zin het verschil weten te maken. Dit
begon al op vrijdagavond tijdens de première van de Horster Revue.
Tweehonderd mensen die gewoon naast hun werk en gezin een voorstelling neerzetten waar Joop van den Ende trots op zou zijn. Ik heb professionele voorstellingen gezien die slechter waren.
Maar ook tijdens de open dag
van zowel Dinnissen als Vissers Olie
(vanaf nu Vissers Energy group) zag
je dat mensen het verschil maken.

Het mooiste dat ik bij beide innova
tieve en toonaangevende bedrijven
zag waren niet de machines en tech
nieken maar de mensen. Op beide

plaatsen kwam ik in gesprek met
werknemers. Of het nu ging over engi
neering uitdagingen, het design van
een as of fossielvrije diesel, één ding
hadden ze gemeen, de passie voor
hun vak en trots op het bedrijf waar
ze werken. Bij beide bedrijven blijven
werknemers ook vaak lang werken
en groeien ze mee met het bedrijf.
Dit zegt iets over de mensen die deze
bedrijven leiden en het is misschien

wel een voorwaarde om innovatief en
toonaangevend te zijn en blijven bin
nen je branche.
De film over 100 jaar Vissers op
haar website laat mooi zien dat men
sen het verschil maken. Ik ben er van
overtuigd dat je over Dinnissen en
diverse andere bedrijven uit Horst aan
de Maas eenzelfde film kunt maken.
Wij mensen, wij maken het verschil.
Han Geurts, CDA Horst aan de Maas

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

z ondag 29 april- koopzon dag
horst cent rum
Verra ssend Veelzijdig
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15 VRAGEN aan Mirthe Cox

Avicii
Ooit gedacht om beroemd
te worden? Ik denk dat
iedereen daar stiekem wel
ooit over heeft gedroomd.
Ik ook.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Mirthe Cox
14 jaar
America
Dendron College

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Over het algemeen denk ik altijd als
eerste: ‘Ik wil niet opstaan, maar ik
moet.’ Ik ben ook echt geen ochtend
mens, dus opstaan gaat niet altijd
even makkelijk.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik 20 jaar willen zijn. Op die
leeftijd mag je alles, maar je bent nog
niet helemaal volwassen. Je studeert
bijvoorbeeld nog in plaats van dat je
al aan het werk bent. Studeren lijkt
me heel leuk en op kamers zitten ook.
Dan ben je nog gezellig met vriendin
nen en nog niet bezig aan het ‘echte’
leven zeg maar.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog heel graag op vakantie
gaan naar een locatie waar het
warm is. Naar Hawaï bijvoorbeeld.
Het liefste zou ik dit nog een keer
met vriendinnen doen. Lekker aan het
strand met z’n allen. Als ik op vakantie
ga, wil ik altijd naar een warm land.
Warm weer vind ik veel fijner als koud
weer.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Vroeger deed ik veel aan loomarmbandjes maken. Dit deed ik heel
erg veel en ik droeg die armbandjes
bijna altijd. Het is nu niet echt
belachelijk, maar niemand doet het
meer. Het leuke vond ik er aan dat
je allemaal verschillende kleuren en
patronen kon maken. Geen enkel
armbandje was hetzelfde.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat je altijd je best moet doen en
dat je niet meer kan doen dan dat.
Dit advies was van mijn ouders.
Ik probeer het zo veel mogelijk op
te volgen en het werkt ook voor mij.
Als het bijvoorbeeld niet zo goed ging
op een toets, zit ik er wel minder
meeomdat ik aan dit advies denk.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Ik denk teleporteren. Je hoeft
bijvoorbeeld niet door de regen
te fietsen en je bent altijd op tijd.
Ook bespaar je heel veel tijd, omdat
je geen reistijd meer hebt. Je krijgt
hierdoor veel meer voor elkaar.
Wat is jouw stopwoordje?
Dat heb ik niet echt. Wel ben ik vaak
sarcastisch. Sarcastisch zijn vind ik
heel erg grappig. Dit is echt mijn
humor.

Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
De titel weet ik nog niet precies,
maar ik denk iets met het woord ‘fun’.
Dus bijvoorbeeld ‘Let’s have fun.’
Over het algemeen wil ik het altijd
leuk hebben, maar ik ben ook realis
tisch en weet dat ik ook soms serieus
moet zijn. Wel ben ik zeker positief
ingesteld.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Toen ik twee jaar was, had ik een
nieuwe regenjas gekregen met Winnie
de Poeh. We gingen toen mijn broer
ophalen van school en ik had mijn
nieuwe jas al aan. Het regende op dat
moment ook en ik wilde heel graag de
jas uitproberen. Dus toen mijn moe
der even niet aan het opletten was,
liep ik vast weg. Uiteindelijk wist ik
de weg niet meer. Gelukkig kwam ik
een andere moeder tegen die me naar
huis heeft gebracht. Mijn moeder was
heel erg geschrokken en ontzettend
opgelucht toen ik thuis was.
Wat is je favoriete hobby?
Ik kan eigenlijk niet zo goed kiezen,
want ik heb heel veel hobby’s. Ik speel
trompet, speel volleybal, de dieren
thuis verzorg ik graag en speel ik ook
graag mee. Ook kijk ik graag Netflix.
Dit zijn veel hobby’s, maar ik vind ze
allemaal even leuk. Ik denk ook niet
dat ik met eentje zou kunnen stoppen.

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

Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Beetje sportief en ook wel een beetje
stoer. Het liefste draag ik een lange
broek met een shirtje. Rokjes vind ik
ook wel leuk, maar een lange broek
vind ik het makkelijkste.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is iets met medicij
nen. Dan zou ik deze willen maken of
verbeteren. Het liefste wil ik mensen
helpen en ik vind chemie erg interes
sant. Daarom zou ik het liefste iets
met medicijnen doen.
Heb je een bijnaam?
Nee. Iedereen noemt me eigenlijk
gewoon Mirthe. Ik zou ook geen bij
naam hoeven. Dat mensen me met
mijn eigen naam aanspreken, vind ik
ook prima.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste ga ik met mijn vriendin
nen naar een leuk feestje. Maar op de
bank met ze zitten en een film kijken
of kletsen, vind ik ook heel erg leuk.
Het liefste ben ik in het weekend bij
mijn vriendinnen.
Wat is je favoriete sociale medium?
Ik denk Instagram, want ik zie er altijd
heel erg vrolijke filmpjes op en daar
word ik ook vrolijk van. Deze kan je
dan delen met je vriendinnen. Zelf zet
ik niet heel veel op Instagram, maar ik
vind het wel leuk om te doen.

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

Maar mijn muzikale talenten
of ritmegevoel zijn ver te
zoeken. Zelfs na een proeflesje
dwarsfluit was die
muzieklerares er ook al over uit
dat dat niks ging worden. Ik
was daardoor ook niet bepaald
teleurgesteld, maar ik was me
er wel bewust van. Dus dat is
einde discussie. Je kunt ook nog
andere manieren bedenken om
beroemd te worden, maar in de
muziek leek mij wel het leukste
en mooiste beroep. Succesvol
worden met je passie, hoe
makkelijk. Tenminste dat is wat
je denkt. Afgelopen vrijdag is
Avicii overleden. Bijna iedereen
kent wel één of meerdere
liedjes van hem. Of als je dat
niet weet heb je vast wel eens
van zijn naam gehoord. Zijn
doodsoorzaak is nog onbekend,
maar wat wel bekend is, is dat
hij heel veel last had van druk.
In zijn documentaire zegt hij
ook dat hij moeilijk kon
genieten van optredens.
Daar was hij dan ook al een tijd
mee gestopt. Ik wil hier niet te
veel over zeggen. Want ik weet
hier ook niet veel over hoe het
nou echt gegaan is. Maar hij is
niet de eerste artiest die zo jong
al overlijdt. Er zit dus duidelijk
ook een andere kant aan het
vak. Zelf was ik me er nooit echt
bewust van onder wat voor druk
ze kunnen leven. Fans
verwachten van alles. Ik kan het
weten. Zelf zit ik me er ook wel
eens aan te ergeren, dat het
zolang duurt wanneer een
artiest eindelijk een nieuw
liedje klaar heeft. Maar ik heb
natuurlijk wel respect voor ze.
Ik zit namelijk al te stressen als
ik mijn column voor de deadline
klaar moet hebben.
Rest in peace, Avicii, Tim.
Liefs, Iris
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Dodenherdenking
in Tienray
In Tienray wordt op vrijdag 4 mei stilgestaan bij de Nationale
Dodenherdenking. Dan worden alle oorlogsslachtoffers herdacht die
zijn gevallen vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog of als gevolg
van oorlogshandelingen op andere plaatsen in de wereld.
In 2018 is het thema: 2018 Jaar
van verzet. De herdenkingsdienst
wordt gehouden op vrijdag 4 mei
om 19.00 uur in de kerk in Tienray
en wordt opgeluisterd door muzi
kant Peter van de Water en het
Gemengd Koor Unitas uit Swolgen.
Ger van Rensch, wethouder van
gemeente Horst aan de Maas, Els
Dolk uit Swolgen, leerlingen van de
basisschool De Klimboom Swolgen,
Jongeren van KANZ junior Tienray
en pastoor Ruud Verheggen leveren
een bijdrage aan deze herdenkings
dienst. Voor het eerst zijn dit jaar
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Open dag Buurtzorghuis
Hospice Doevenbos
Buurtzorghuis Hospice Doevenbos organiseert op zaterdag 12 mei een open dag. Tijdens de open dag kunnen
bezoekers komen kijken naar de plek.

veteranen aanwezig die eerder uit
gezonden zijn geweest naar andere
plaatsen in de wereld. Na een stille
tocht naar het Oorlogsmonument op
het Hanna van de Voortplein wordt
de herdenkingsdienst afgesloten met
de kranslegging, twee minuten stilte
en het spelen van ‘The Last Post’
door Marco Rongen uit Swolgen en
wordt het Wilhelmus gezongen door
Gemengd Koor Unitas onder leiding
van Fabiënne Pelzer. Aansluitend kan
er een kop koffie of thee gedron
ken worden in Dienstencentrum
Zonnehof in Tienray.

Raadhuisplein

Koningsdag
in Sevenum
Jongerengilde Sevenum organiseert op Koningsdag vrijdag 27 april
in samenwerking met het Oranje Comité weer diverse activiteiten voor
kinderen op en rondom het Raadhuisplein in Sevenum. Opbouw van de
kindermarkt is vanaf 13.00 uur en de start hiervan is om 13.30 uur.
De organisatie geeft aan dit jaar
later te beginnen met de activiteiten
zodat de allerkleinsten die nog naar
bed moeten, toch nog deel kunnen
nemen aan de activiteiten. Naast de
kindermarkt zijn er diverse activi
teiten als schminken, stoepkrijten,
megajenga en een klein luchtkus
sen. Ook is er een knutselhoekje
waar kinderen een eigen konings
dagkroontje kunnen maken en een
grote tekenwand. Vanaf 14.00 uur
begint de verkoop van stempelkaar

ten voor deze diverse activiteiten.
Rond 15.00 uur geven de meiden van
DéDé Danceballet een optreden op
het plein. Om 16.00 uur organiseert
dezelfde club een workshop waar
alle kinderen aan mee kunnen doen.
Tussendoor is er om 15.30 uur een
‘Ren je rot’-race op het grote lucht
kussen voor groep 5 tot en met 8
van het basisonderwijs en om 16.30
uur voor groep 1 tot en met 5 van
het basisonderwijs. Alle activiteiten
duren tot rond 17.00 uur.

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
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22 37 12
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712 88 • renevanophoven@gmail.com
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Problemen
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Houthandel & Timmerbedrijf
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Rene
v.o.f.
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Rene
vanin samenwerking
Ophovenmetv.o.f.
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

Buurtzorghuis Hospice
Doevenbos zorgt al bijna twee jaar
op deze locatie voor gasten in de
laatste levensfase. Met de open dag
wil de organisatie bezoekers de sfeer
laten proeven. Geïnteresseerden

voor de open dag kunnen zich
tot dinsdag 8 mei aanmelden via
opendag@doevenbos.nl. In de mail
dient de naam en de voorkeur voor
de ochtend of middag aangegeven
worden.

De organisatie probeert zoveel
mogelijk met die wens rekening
te houden. Na 8 mei worden de
groepsindelingen bekendgemaakt
en krijgt iedereen bericht op welk
tijdstip ze welkom zijn.

Nieuw seizoen
De Rozenhof in Lottum
De Rozenhof in Lottum begint op vrijdag 27 april weer aan een nieuw seizoen. De poorten staan dan dagelijks open voor bezoekers tussen 10.00 en 17.00 uur.
De Rozenhof staat bekend om
zijn honderden soorten toprozen.
Bezoekers kunnen vanaf de terrassen
neerkijken op de rozenperken, of een
bezoek brengen aan de Rozencadeaushop. Ook is er tijdens het nieuwe sei
zoen weer het een en ander te doen.

Tijdens de Week van de Potroos van
17 tot en met 24 juni zijn er verschil
lende presentaties rondom de smaak
van de roos. Op zondag 17 juni biedt
traiteur Maurice Smits uit Horst samen
met de nieuwe rozenkoningin en
andere representanten uit de regio

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

speciale hapjes van regioproducten
in combinatie met rozenblaadjes
aan. Zangeres Renée van Wegberg
komt voor deze gelegenheid naar
De Rozenhof toe.
Meer informatie is te vinden op
www.derozenhoflottum.nl

verenigingen 21

26
04

Plantencursus IVN
IVN De Maasdorpen organiseert onder de naam ‘Wat bloeit daar?’ een plantencursus. De cursus vindt
plaats op 27 mei, 10 en 24 juni, 8 juli en 26 augustus.
De cursus is bedoeld voor ieder
een met belangstelling voor wilde
planten en bloemen en die daar
meer over wil leren. Voorkennis
is niet nodig. Vijf zondagochten
den, verdeeld over het voorjaar

en de zomer, nemen plantenken
ners de deelnemers mee naar bui
ten voor een wandeling door een van
de natuurgebieden van Horst aan de
Maas. De deelnemers leren tijdens de
wandeling de belangrijkste bloeiende

planten van dat moment. Ook leren
ze waarop men kan letten bij het
herkennen of op naam brengen van
planten. Kijk voor meer informatie
over de cursus op www.ivn.nl/afde
ling/de-maasdorpen.nl

Programma Funpop bekend
De 22e editie van Funpop wordt georganiseerd op op zaterdag 26 en zondag 27 mei. Het festival vindt
plaats op het evenemententerrein Kasteelpark Ter Horst in Horst.
Funpop is een festival voor
mensen met een verstandelijke
beperking. Elk jaar wordt het festival
druk bezocht door bezoekers vanuit
heel Nederland. Dit jaar bevat het
programma onder andere artiesten
als Danny de Munk, Lange Frans,
Yes-R en Nienke van The Voice of
Holland. Ook grote namen als Danny

Vera, Maan, Wolter Kroes en Thijs
Boontjes staan tijdens het festival
op het podium. Daarnaast maken
The Wetnecks, The Originals, Tino
Martin, Snollebollekes, Wipneus en
Pim, Trane met Tuite en DJ-Harrald hun
opwachting.
Naast de muziek zijn er ook veel
andere activiteiten. Zo kunnen bezoe

kers zich laten schminken, gaan
knutselen, dansen in een dance tent
of naar het theater. Op zondag wordt
er om de Funfactor gestreden. Dit is
een wedstrijd waarin wordt gezocht
naar de bezoeker met het grootste
muzikale talent van het jaar.
Kijk voor meer informatie op
www.funpop.nl

Kruis Schoolstraat
Swolgen opgeknapt
Het kruis aan de Schoolstraat in Swolgen is onlangs opgeknapt door
het Broederschap. Vrijdag 20 april werd het corpus weer aan het opgeknapte kruishout bevestigd.

Opbrengst Boks Challenge
Energetic Training uit Horst organiseerde op vrijdag 6 april de Boks Challenge ‘Samen knokken
tegen kanker’. De opbrengsten van deze avond, 900 euro, werden onlangs overhandigd aan het Toon
Hermans huis in Venlo en stichting JoKa, wat staat voor ‘jongeren en kanker’.
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Dit kruis staat onder een linde
boom die zeker 100 jaar oud is. Van
oudsher worden er lindebomen als
trouwe wachters geplant bij kruisen
en kapellen. Vroeger was op deze
plek ook het rustaltaar wanneer de
sacramentsprocessie gehouden werd
in Swolgen. Deze processie is in 1968
afgeschaft.
Door de tand des tijds was de
verflaag van het kruishout toe aan
een onderhoudsbeurt. Vrijwilligers
van het Broederschap, dat wekelijks
het kerkhof onderhoudt, hebben deze
klus op zich genomen en het hout
opnieuw gestreken. Het dakje werd
door een plaatselijke dakdekker voor
zien van een zinken kapje, zodat dit
er weer jaren tegen kan. “Het corpus
is niet alleen opnieuw geverfd. Door
de gebruikte uitgekiende kleuren van
schilder Egbert, lijkt dit corpus verhe

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

ven tot een kunstwerk en geeft dit het
plantsoen een extra uitstraling. Het
is de moeite waard eens stil te blij
ven staan bij dit kruis om deze kleu
renpracht in ogenschouw te nemen”,
aldus de Stichting Kruisen en Kapellen.
Deze opknapbeurt is mede
mogelijk gemaakt door financiële
ondersteuning van de dorpsraad en
de plaatselijke middenstand, alsmede
de aanwonenden die erop toezien
dat de bestrating er netjes uitziet en
er ’s zomers bloemen bijzetten. De
stichting waardeert dit zeer. “Fijn
dat er in Swolgen nog vrijwilligers
zijn die er belangeloos voor zorgen
dat Swolgen er netjes uitziet. Ook
heden ten dage vinden er nog altijd
mensen kracht en troost bij kruisen
en kapellen. Er wordt regelmatig
een kaarsje geplaatst of een krans
opgehangen.”

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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Twee punten
voor korfbalsters
SV Melderslo
Door: korfbalvereniging SV Melderslo 1
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 22 april
tegen DAKOS 1 uit Someren. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark
De Merel in Melderslo. De eindstand was 15-13.
Bij de vorige confrontatie tussen
de ploegen gaf SV Melderslo in de
slotfase van de wedstrijd nog één
punt weg. De ploeg was nu dan ook
gebrand op de twee punten. Ook
DAKOS was echter niet gekomen om
te verliezen en dat was te zien in het
begin van de wedstrijd. Beide
ploegen gingen de strijd fanatiek aan
en er vielen veel doelpunten. Er was
in de eerste helft nog niet duidelijk
één sterkere ploeg, maar het was
DAKOS dat in de rust op een 8-9
voorsprong stond.
Na rust wist DAKOS in eerste
instantie de voorsprong te behou

den. Langzaam maar zeker wist
SV Melderslo het tij echter te keren
en werd de ploeg steeds dominanter.
Met nog zo’n tien minuten op de klok
kwam SV Melderslo eerst met 14-13
en daarna met 15-13 voor. Een span
nende slotfase volgde, waarin DAKOS
alles op alles zette om toch nog met
de punten naar huis te kunnen. SV
Melderslo gaf verdedigend ech
ter niet meer veel weg en speelde
de wedstrijd rustig en beheerst uit,
waardoor de stand 15-13 bleef. Door
deze overwinning neemt de ploeg
nu een gedeelde derde plaats in op
de ranglijst van de Overgangsklasse.

Turnsters bij Rundje um ut Hundje
Turn- dans en freerunvereniging Hosema loopt in verenigingsverband met vijftig leden het
Rundje um ut Hundje (RUUH) op zaterdag 28 april in het centrum van Horst. In bijna alle afstanden
doen de selectieturnsters in de leeftijd van 6 tot 16 jaar mee. Daarnaast lopen nog een aantal kaderleden en trainsters mee met de 5 kilometer. Ook verzorgt de afdeling dans de algemene warmingup van alle afstanden bij het RUUH en zijn tijdens de prijsuitreikingen showdansen te zien.

HZPC op
dreef in Luxemburg
Ze zijn er weer heerlijke

dagverse asperges!
0ok geschild en verpakt.

Door: zwemvereniging HZPC Horst
Een groep van zeven zwemmers, één coach, één official en één begeleider van HZPC vertrok naar Ettelbrück
(Luxemburg) voor de jaarlijkse CIVE (Challenge International de la Ville d’Ettelbruck) op zaterdag 21 en zondag
22 april. Voor de Luxemburgse zwemtop was dit het moment om te kwalificeren voor het WK, voor HZPC een
mooie kans om in een andere omgeving te zwemmen.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Geopend van ma t/m vrij 09.00 - 18.00 uur / zaterdag 09.00 - 17.00 uur
Tijdens Koningsdag geopend

www.aspergeboerderij-friesen.nl

Op zaterdag en zondagochtend
werden de series gezwommen. De
zwemmers konden zich kwalificeren
voor de finales op zondagmiddag.
Ook werden op zaterdagmiddag
rechtstreekse finales op de 200 meter
vrijeslag en wisselslag gezwommen.
Op de 200 meter vrijeslag kwamen
Floor Weijmans en Björn Piket aan
de start. Floor zwom met een mooi
opgebouwde race naar een vijfde
plek en Björn verbeterde zijn beste
seizoenstijd en eindigde als zesde.
Op de 200 meter wisselslag werden
de eerste medailles behaald. Lieke
Meulenkamp won goud in de
leeftijdscategorie 2001 en Judith

van Meijel won goud in de categorie
dames senioren.
Alle zeven zwemmers
kwalificeerden zich voor één
of meerdere finales. Enkele
hoogtepunten: Ilse Swinkels
verbeterde haar pr op de 100 en
50 meter schoolslag en kwalificeerde
zich ook nog op de 100 vlinderslag
voor de finale. Imke van den Hoef
kwam twee keer aan de start en
behaalde een 100 procent finale- en
medaillescore, met brons en zilver op
respectievelijk de 100 meter rug en
100 meter wisselslag. Judith behaalde
naast goud nog twee keer zilver en
een keer brons. Serafina Vlijt was de

concurrentie meer dan baas op de 50
en 100 vlinderslag en won twee keer
goud. Ook op de 100 wisselslag won
ze een bronzen medaille. Lieke zwom
enkele mooie pr’s en verbeterde zich
op de 100 vrijeslag in de finale. Ook
Floor bewees een vlinderslagzwemster
te zijn en plaatste zich voor de finale
op de 50 en 100 vlinderslag. En Björn
behaalde (helaas) de meeste vierde
plekken. In de finales startte hij op
de 100 schoolslag, 100 vlinderslag,
100 wisselslag en 50 schoolslag.
Hij belandde niet op het podium, maar
ging wel naar huis met enkele mooie
(seizoens)pr’s. Zo dook hij knap onder
de 1.07 op de 100 meter schoolslag.
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Hegelsom 1 onderuit
tegen EWC’46
Door: voetbalvereniging Hegelsom
Het eerste herenteam van Hegelsom 1 speelde donderdag 19 april een thuiswedstrijd tegen EWC’46 uit Well.
De Hegelsomse ploeg verloor met een een eindresultaat van 1-5.
Na zes minuten viel het eerste
doelpunt van EWC op doel mooi,
maar onnodig binnen. 0-1. Na twaalf
minuten volgde een hard schot van
Hegelsom, dat op de doellijn werd
gekeerd met het hoofd van een EWCverdediger. Hierna nog een schot van
Hegelsom wat net over ging.
In de 21e minuut, een afgeslagen
aanval van Hegelsom, de bal kwam
bij de spitsen van EWC en zij kwamen
twee tegen een met verdediger
Niek Peeters van Hegelsom. De
tegenstander probeert hem op

snelheid te passeren en Niek trok
aan de noodrem. Dit zorgde voor een
rode kaart en een vrije trap tegen.
Toen ging het snel. In drie minuten
tijd beslistte EWC de wedstrijd door
de 0-2 en 0-3 binnen te schieten.
Hegelsom had wel kansen, maar
de aanvallers van Hegelsom waren
niet zo slagvaardig als die van de
tegenstander. Vlak voor rust was er
nog een dot van een kans voor Guido
Kauffeld die door de keeper van
EWC net weggetikt kon worden. De
ruststand werd 0-3.

Zuinig uitspelen zonder blessu
res en kaarten en klaarstomen voor
zondag. Hoe dapper ook, ze bleven
het proberen met tien man.
Snel was er echter de 0-4.
Na vijftig minuten dan toch een ere
treffer voor Hegelsom door Guido
Kauffeld. Hij mocht van dichtbij
binnenkoppen. 1-4. Later viel nog
de 1-5 en een kans voor Hegelsom
tegen de paal, maar eindstand werd
1-5. Er zullen toch nog wat punten
behaald moeten worden voor lijfs
behoud.

Wittenhorst verspeelt
punten in Weert
Door: Henk Coppus, voetbalvereniging Rksv Wittenhorst
Het eerste herenteam van Wittenhorst uit 1 bracht donderdag 19 april een bezoek aan WIlhelmina ‘18 in
Weert. De stand bleef onbeslist steken op 1-1.
Vanaf het eerste fluitsignaal zocht
Wittenhorst nadrukkelijk de aanval.
Frank Peeters had na 10 minuten wel
erg veel pech dat zijn snoeiharde kop
bal rakelings over het Wilhelmina doel
vloog. Even later strandde een goed
lopende Horster aanval tot twee keer
toe: zowel Daan Verlijsdonk als Thom
Derks hadden het vizier niet goed
afgesteld. Pas na ruim een kwartier
spelen kon Wilhelmina middels een
hard schot iets terugdoen: Sjors Witt
stond paraat. De daaropvolgende
Horster aanval leverde een enorme
kans op voor Willem Heijnen. Ook hij
miste jammerlijk. Na 22 minuten werd
het spel bijna een kwartier stilgelegd
wegens een blessure van scheidsrech

ter Theelen. Een vervanger werd snel
gevonden en de wedstrijd kon toch
nog doorgang vinden. Beide ploe
gen misten in het resterende deel
van de eerste helft echter de finesse
in de passing op het hobbelige veld
om er een aantrekkelijke partij van te
maken. Ook na rust bleef Wittenhorst
duidelijk de betere ploeg, maar de
spitsen grossierden ook nu in het mis
sen van mooie kansen, met als diep
tepunt een enorme kans in de 57e
minuut. Wilhelmina beet zich meer en
meer vast op het drukke middenveld.
Een enkele kans leverde zelfs gevaar
op: een hard schot van van Geffen kon
nog net gekraakt worden. In de 88e
minuut leek Wittenhorst de volle winst

dan toch verdiend te grijpen. Een voor
zet van Marco Daniëls werd door Thom
Derks tegen de touwen gewerkt: 0-1.
Wittenhorst dacht matchwinnaar te
zijn, maar kwam een minuut later zeer
bedrogen uit. Een alles of niets bal van
Wilhelmina werd door de Wittenhorst
defensie onvoldoende weggewerkt.
Uit de vervolgens onoverzichtelijke
situatie kon Arne van Geffen de bal
voorbij Sjors Witt krijgen: 1-1. De
deceptie was groot, echter in de slot
minuut kreeg Wittenhorst nog een
levensgrote kans op winst. Opnieuw
belandde de bal echter recht in de
handen van de Weerter doelman. Een
zuur puntenverlies werd het loon voor
Wittenhorst.

Kampioenschappen
Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Set Up N 5 1 uit Meerlo behaalde zondag 22 april in Horst het
kampioenschap in de hoofdklasse A (niveau 5), na bijna de gehele
competitie bovenaan gestaan te hebben.
In de middag speelden ze om
het rayonkampioenschap tegen het
Meijelse Peelpush 5 1. Beide teams
waren aan elkaar gewaagd en
speelden volley van uitzonderlijk
hoog niveau. De wedstrijd eindigde
gelijk. Maar uiteindelijk verloor
Set Up op basis van het totale
aantal behaalde punten nipt met

101 tegen 103. Beide teams gaan
echter door naar de volgende ronde:
de Regiokampioenschappen die
in Eindhoven worden gespeeld
op 26 mei. Set Up DR 3 (dames
recreanten) won de laatste wedstrijd
tegen HVC2 met 4-0. Ze is daardoor
kampioen en promoveert het
volgende seizoen

“Camping ’t Karrewiel“ is een recreatiepark gelegen in het
Noord-Limburgse landschap, welke zich kenmerkt door de rust en
vrijheid die men daar als gast kan ervaren.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker
in de horeca M/V
Het betreft hier een parttime functie (20 uur per week)
In de toekomst behoort een vast contract van 38 uur tot de mogelijkheid.
Bij “Camping ’t Karrewiel“ staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en
kwaliteits-bewustheid voorop. “Camping ’t Karrewiel“ kenmerkt zich door
de persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park en de
mogelijkheid tot 12 maanden recreatie per jaar.
Werken bij “Camping ’t Karrewiel“ biedt naast werken met leuke collega’s,
het geven van een onbezorgde vakantie aan recreanten, nog een aantal
extra voordelen. Allereerst profiteer je van een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast bestaat de mogelijkheid jezelf te ontplooien tot
teamleider bij afwezigheid van de directie bij gebleken geschiktheid.

Schoolkorfbaltoernooi Melderslo
Voor het tiende jaar op rij vond op woensdag 18 april in sportpark De Merel in Melderslo het
s choolkorfbaltoernooi Horst aan de Maas plaats. Het is een initiatief van een aantal korfbalverenigingen uit de regio te weten SV United, SV Lottum, SV Oxalis en SV Melderslo. Hierin namen veel basisscholen uit de regio deel, waarbij ongeveer driehonderd jongens en meisjes deze middag actief bezig
waren met de korfbalsport. Uiteindelijk ging de wisselbeker naar Basisschool EigenWijs uit Oirlo.

Heb jij:

Ben jij:

•
•
•
•

• stressbestendig;
• accuraat in doen en laten;
• loyaal, vriendelijk en
behulpzaam.

ruime ervaring in de horeca;
een EHBO- of bhv-diploma;
goede contactuele eigenschappen;
ervaring met de Nederlandse,
Duitse en Engels taal;
• de bereidheid tot werken in het
weekend en in de avonduren;
• de bereidheid tot het werken van
meer uren in de vakantieperiodes
die dan gecompenseerd worden
in de rustige periodes.

Dan bieden wij jou:
• een prettige, informele werksfeer;
• marktconforme salariëring;
• doorgroeimogelijkheden naar
een fulltime contract van 38 uur
met een vast dienstverband.

Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie?
Stuur dan een sollicitatiebrief met curriculum vitae met foto voor
1 mei 2018 aan info@karrewiel.eu, t.a.v. mevrouw M. Sibering.

“Camping ’t Karrewiel”, Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo. O478-698062
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Oxalis wint en
houdt aansluiting
koppositie
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na het verlies van zondag 15 april tegen DAW 1 en daarmee ook het
verlies van de koppositie, moest Oxalis 1 zondag 22 april winnen om
nog kans te maken op het kampioenschap. In Hout-Blerick stond HBSV
1 op het programma.
Het was een warme zonnige
dag. Maar of het nu te maken had
met de warmte of dat het in de
hoofden van de dames zelf zat,
de eerste helft verliep moeizaam.
Na een minuut spelen, keken de
dames dan ook al tegen een 1-0
achterstand aan. Kansen waren er
in overvloed door het verdedigende
spel van HBSV, maar vallen deden
ze niet. Verdedigend had Oxalis het
zeer goed op orde, maar de enkele
kansen die HBSV kreeg, werden
in verhouding beter verzilverd. Na
ruim een kwartier stond er nog
maar een stand van 3-1 op het
scorebord. Er volgde nog een treffer
voor Oxalis, wat een schrale 3-2
ruststand opleverde. Drie doelpunten
tegen in 35 minuten was uitstekend,
maar twee eigen treffers was ver
beneden de maat. Zeker kijkende

naar het aantal doelpogingen. Vol
goede moed gingen de dames van
start in de tweede helft en dat
werd beloond. Al snel werd de korf
gevonden en was het vertrouwen
weer hersteld. Treffers in het
voordeel van Oxalis bleven volgen
waardoor ze binnen een kwartier
op een 4-8 voorsprong stond. HBSV
hield het conditioneel niet meer
bij waar Oxalis op haar beurt weer
gebruik van maakte. Met nog
10 minuten op de klok was de stand
6-13. De dames moesten nu niet stil
gaan vallen zoals dat in de eerste
helft het geval was. HBSV wist nog
twee maal de korf te vinden, maar
daarmee was Oxalis niet verslagen.
De dames stonden er als een team
en zorgden er samen voor dat er toch
nog 8-14 op het scorebord stond toen
het eindsignaal klonk.

GERANIUMS V.A. 0,50 • DAHLIA 0,50
MILLION BELLS 0,75

MEER DAN 200 SOORTEN EN KLEUREN ZOMERBLOEIERS
HANGPOTTEN 3 KLEUREN € 5,00 VOLOP KEUS BIJ DE BLOEMENREUS
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur / za 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA

LORBAAN 12A,VEULEN
T: 06 14 21 76 97

AVV America 1 overwint op SVS
Stevenbeek 1
Door: Hay Mulders, AVV America
Het eerste herenteam van AVV America wist op zondag 22 april drie punten te scoren tegen laagvlieger SVS Stevensbeek. De eindstand was 2-0. De wedstrijd vond plaats in sportpark Erica in
America waarbij het zwoele weer beide teams parten speelde. Er werden over en weer veel fouten
gemaakt en uit twee van die fouten werden de doelpunten gemaakt. Donderdag 26 april speelt
America thuis tegen Lottum, een belangrijke wedstrijd uit de tweede periode.

Keepers Xperience XL bij Sparta
’18 in Sevenum
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum organiseert op vrijdag 11 mei de KeepersXperience XL. Dit vindt
plaats in sportpark ’t Spansel in Sevenum van 09.30 tot 16.30 uur.
Het betreft hier een keepersactivi
teit met trainingen en spelvormen,
gedurende een hele dag. De keepers
en keepsters worden technisch, fysiek
en mentaal getraind op vier thema’s
die deze dag centraal staan. Elk thema
wordt afgesloten met een spelvorm.

Wij zijn op zoek, om ons team te komen versterken, naar een

NOTARIEEL MEDEWERKER/
MEDEWERKSTER (fulltime)
(BEGINNEND) KANDIDAATNOTARIS (fulltime)
Heb jij:
goede communicatieve
vaardigheden;
voor de functie van notarieel
medewerker: een opleiding mbo
juridische dienstverlening of
andere relevante opleiding;
voor de functie van kandidaatnotaris: een meer dan
gemiddeld studieresultaat
(ook masterstudenten mogen
solliciteren)
dan ben jij wellicht de collega
die wij zoeken.

Wat bieden wij:
een afwisselende uitdagende
baan;
leuke collega’s en een prettige
werkomgeving;
een goede balans tussen werk
en privé.
Voor de functieomschrijving voor
de notarieel medewerk(st)er:
zie onze website.
Indiensttreding:
zo spoedig mogelijk.

Bij Novitas werken twee notarissen, drie kandidaat-notarissen, twee notarisklerken,
vijf notarieel medewerksters en een administrateur.
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan jouw sollicitatie met cv voor
9 mei 2018 naar:
Novitas Notariaat t.a.v. Annemarie Beijers-Willems en Martijn Tolsma
Stoktstraat 2, 5961 TN Horst info@novitas.nl www.novitas.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Elke keeper is welkom, ongeacht
niveau of klasse en wordt in een groep
ingedeeld waarop een plezierige
manier een leerzame dag te beleven
is. Elke deelnemer wordt getrakteerd
op een trainingsshirt, lunch en op een
demo van regionale topkeepers. Aan

het einde van de dag ontvangt ieder
een een gadget en certificaat en
worden de prijzen uitgereikt, waaron
der de felbegeerde bokaal Keeper van
de Dag. Inschrijven kan via http://
challenge-arena.nl/index.php/inschrij
ven/inschrijven-keeperstrainingen-2

Hovoc 6.1 kampioen
Door: volleybalvereniging Hovoc
De meiden van Hovoc 6.1 uit Horst zijn op zaterdag 15 april kampioen geworden in de hoofdklasse.
In Horn wisten Floor, Fleur,
Daniek, Janne en Meike beide
wedstrijden te winnen, waarna
het kampioenschap werd
binnengehaald. Zondag 22 april

kreeg dit nog een mooi vervolg.
In de Dendron sporthal werd de
finale om het rayonkampioenschap
gespeeld tegen Peelpush. Beide
teams waren kampioen geworden in

hun hoofdklasse. Hovoc wist beide
sets in winst om te zetten, zodat
de meiden zich als rayonkampioen
van Noord- en Midden-Limburg
kroonden.

Derde editie Kiwanis DUO
Marathon
Kiwanis Horst aan de Maas organiseert dit jaar voor de derde keer de Kiwanis DUO Marathon op zondag
23 september. Gestart en gefinisht wordt er ook dit jaar bij de kerk van Sevenum. De DUO walk en marathon van
21 kilometer begint om 11.00 uur. De marathon van 42 kilometer begint om 11.30 uur.
Het idee achter de marathon
is dat deelnemers zich als duo
inschrijven en afwisselend fietsen
of rennen. Het is aan de deelnemers
zelf om te bepalen wie er wanneer
fietst of rent. Nieuwkomer dit jaar
is de Kiwanis Duo Walk, waarbij de

duo’s een afstand van 21 kilometer
kunnen wandelen. Ook is er dit
jaar een vernieuwde route, waarbij
onderweg posten zijn die zorgen
voor eten en drinken. Er wordt deze
dag geen officiële eindtijd geklokt.
De opbrengsten van het inschrijfgeld

gaan dit jaar volledig naar Stichting
Papilio. Een initiatief, waardoor
gezinnen die te maken hebben met
het overlijden van een kind, een
vakantie aan kan worden geboden.
Kijk voor meer informatie op
www.kiwanisduomarathon.nl
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Hegelsom speelt gelijk
tegen Oostrum
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Een door blessures geplaagd eerste team van VV Hegelsom moest zondag 22 april in Oostrum aantreden
tegen de koploper SV Oostrum. De wedstrijd eindige in een gelijkstand: 2-2.
De eerste 20 minuten waren
gelijk opgaand met over en weer
enkele kleine mogelijkheden. In de
22e minuut viel een afvallende bal
voor de voeten van Bas Stappers.
Hij schoot maar rakelings naast de
kruising. In de 44e minuut kwam
er weer een aanval van Hegelsom.
Met een goed schot leek Bas Stappers
Hegelsom op 0-1 voorsprong te zetten,
echter was er een goede redding van
de doelman van Oostrum en bleef het
0-0. In de tegenaanval volgde een
miscommunicatie tussen grensrechter
en scheidsrechter waarop de scheids
een corner gaf aan Oostrum. Uit die
corner scoorde Oostrum op slag van

rust de 1-0. In de tweede helft bleef
Hegelsom de aanval zoeken en zag
dit in de 47e minuut beloond met een
treffer van Bas Stappers. Hij plaatste
de bal in een druk strafschopgebied
in de verre hoek koeltjes binnen:
1-1. Het kon nog alle kanten op. Het
verschil op de ranglijst was niet te
zien in het spel van beide. In de 66e
minuut volgde weer een aanval van
Hegelsom die eindigde met een schot
van Floris Lenssen, echter leverde dat
geen doelpunt op.
In de 70e minuut een vrije trap
voor Oostrum. Met een ferme trap
werd de bal bij de tweede paal
neergelegd waar de inlopende

aanvaller van Oostrum, door de benen
van Hegelsom-keeper Joris Hagens,
binnenkopte. De teleurstelling was
groot, maar er waren nog 20 minuten
te spelen om de zaak nog recht
te trekken. Oostrum probeerde
met name de snelheid van zijn
buitenspelers te benutten en werd
daardoor enkele malen gevaarlijk.
In de 80e minuut bereikte een
verre uittrap van Joris Hagens net
buiten het zestienmetergbied van
Oostrum Guido Kauffeld. Dorian
Teensma schoot beheerst binnen, 2-2.
Deze puntendeling was een terechte
uitslag gezien het spelbeeld over
90 minuten.

Wittenhorst VR1 verliest
van concurrent ZSV VR1
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Voetbalvereniging ZSV uit Deurne is net als het vrouwenelftal van Wittenhorst uit Horst een kandidaat voor
de titel en het beloofde zondag 22 april dan ook weer een pittige wedstrijd te worden. Eerder won ZSV in Horst
met 2-4. Ook deze keer was de club te sterk, 5-2.
Michelle de Wit liet zien dat
Wittenhorst wilde winnen. In de 2e
minuut ging haar schot rakelings
langs het doel van ZSV. Dat ZSV
moeilijk te passeren is dit jaar,
met nog geen doelpunt tegen na
de winterstop, werd nogmaals
bevestigd toen de vrije trap van
aanvoerder Kris Wijnhoven ook
het doel niet wist te treffen. ZSV
opende daarna ook de score. Vanuit
buitenspel werd de kans benut: 1-0.
Nog geen kwartier later verdubbelde
ZSV de score.
Wittenhorst, dat geen goede
eerste helft speelde, wist toch te
scoren. Een goede pass van Nina
Janssen, werd door Ymke Wagemans

binnen gewerkt: 2-1. Op slag van rust
wist ZSV toch nog verder uit te lopen
naar 3-1. Wittenhorst kwam goed
uit de rust. Er zat meer rust in de
ploeg en er werd beter op balbezit
gespeeld. Dit werd ook beloond
met een doelpunt. Kris Wijnhoven
scoorde op aangeven van Michelle
de Wit. ZSV vergrootte 15 minuten
later de voorsprong: 4-2.
Met nog 10 minuten op de klok
besloot trainer Richard Aben nog
aanvallender te gaan voetballen: Kris
Seuren werd naar voren gestuurd als
extra aanvaller. Helaas mocht dit niet
meer baten en moesten de oranjezwarten in de 94e minuut nog een
tegendoelpunt incasseren. Met een

5-2 nederlaag gingen de dames uit
Horst huiswaarts.
Dinsdag 17 april won Wittenhorst
de inhaalwedstrijd tegen vv Keer
met 1-2. De doelpunten kwamen
van Sanne Janssen en Isa van der
Sterren. Hierdoor stond Wittenhorst
weer bovenaan de ranglijst. Na het
verlies van zondag 22 april staat
Wittenhorst weer op de vierde plaats
en is het ongekend spannend in de
derde klasse E. Zowel Wittenhorst,
ZSV, SVC2000 en Schaesberg zijn nog
in de race voor het kampioenschap.
Zondag 29 april speelt Wittenhorst
thuis tegen hekkensluiter SNA/
MBC’13. De wedstrijd begint om
11.45u op sportpark Terhorst in Horst.

Moeizame winst voor
Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo speelde donderdag 19 april een inhaalwedstrijd tegen het geplaagde
Resia uit Wellerlooi. De wedstrijd eindigde in 2-1.
Resia staat niet alleen onderaan,
maar moest bovendien terugvallen
op een vijftal invallers vanwege
blessures. Ondanks dat laatste,
begonnen de gasten toch fanatiek en
kregen ze ook de eerste schietkans
al in de 2e minuut. Het schot ging
maar rakelings langs. Maar al enkele
minuten later kwam Melderslo al
vroeg in de wedstrijd op een 1-0
voorsprong. Een vrije trap van rechts
werd slim genomen en de voorzet
werd in de kluts door een Resiaspeler in eigen doel weg gewerkt. Dit
was, naar later bleek, een typerende
spelsituatie voor deze wedstrijd. Veel
onzuiverheden in de passing, veel

balverlies aan beide kanten, weinig
goede ideeën in de opbouw, kortom
een zeer matige wedstrijd van beide
kanten. Al zou je van de nummer 2
op de ranglijst wel iets meer mogen
verwachten. Veel grote kansen waren
er dan ook niet in de eerste helft. Na
rust leek Melderslo aanvankelijk iets
beter te gaan spelen, door iets meer
druk naar voren te geven. Het waren
met name de drie invallers van de
thuisclub die positief opvielen. In de
52e minuut kwam Bart Verheyen
over rechts aan de bal en begon aan
een fraaie actie. Hij schoot knap de
2-0 binnen voor de thuisploeg. Twee
minuten later werd achterin de bal

niet goed verwerkt, waardoor Resia
de 2-1 al snel weer kon maken. Resia
kon echter verder in de tweede
helft niet echt een vuist maken en
dat was maar goed ook. Wellicht
had de thuisclub nog een penalty
moeten krijgen in de 62e minuut
toen de scheidsrechter floot voor
een overtreding op Bart Verheijen.
Melderslo kreeg verder in de
wedstrijd nog kansjes maar miste de
absolute scherpte, of de keeper van
Resia wist de bal tegen te houden.
Hoe dan ook een wedstrijd om snel
te vergeten. En om bovenin mee te
blijven doen om prijzen zal het echt
anders moeten bij Melderslo.

Geen kampioenschap voor Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
De laatste en beslissende competitiewedstrijd om het kampioenschap stond voor Set UP DS1 uit Meerlo zaterdag 21 april op het programma. De Meerlose formatie moest naar Maashees om daar tegen
MVC’64 DS 1 te spelen. Set Up DS 1 had maar een doel en dat was met
0-4 winnen en hopen dat concurrent Somas Activia DS 4 in Haps tegen
Havoc DS twee punten zou verspelen. Het eerste doel werd behaald.
Tijdens het inspelen was al
bekend dat Somas de eerste twee
sets in Haps had gewonnen dus het
zou een hele lastige opgave worden
voor de Meerlose meiden om het
kampioenschap alsnog binnen te
halen. Set Up DS 1 begon echter vol
overtuiging aan de wedstrijd en al
snel stond er een stand van 1-7 op
het scorebord. Deze voorsprong werd
uitgebreid naar 4-10 en 12-22 en
uiteindelijk dik met 14-25 gewonnen.
De tweede set kende tot 9-8 een
gelijkopgaande wedstrijd maar toen
schakelde Set Up een tandje bij en
via 11-13 werd er een gat geslagen
naar 13-20. Ook deze set werd met
duidelijke cijfers binnen gehaald,
17-25. In de derde set ging het lang
gelijk op 6-9, 14-16 en zelfs tot 20-21.
Toen slopen er wat slordigheidjes
in het spel en plotseling keken de
Meerlose meiden tegen een 24-22

achterstand aan. De spannende
slotfase begon met een servicebeurt
van Melanie waarbij de bal via
de netband uiteindelijk aan de
Maasheese kant viel en zodoende
kantelde deze set. Met twee kill
blocks er achteraan van Mirthe werd
deze set uiteindelijk ook met 25-27
gepakt. De Meerlose ploeg wilde
ook de vierde set winnen maar
het ging ook in het begin gelijk op
waarna MVC’64 DS 1 handig gebruik
maakte van een mindere fase van
Set Up en uitliep naar 16-11 en
22-21. De Meerlose ploeg herpakte
zich echter op tijd en besliste in de
slotfase ook deze set in Meerloos
voordeel met 22-25. Na afloop van
de wedstrijd werd duidelijk dat
Somas Activia DS 4 met 0-4 had
gewonnen en zodoende verloren
de Meerlose meiden de spannende
strijd om het kampioenschap.

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Ook voor een
heerlijke lunch
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453
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Themadag ‘Iedereen
Kan Meedoen’ in de
Mèrthal
De Burger Advies Raad Horst aan de Maas organiseert in samenwerking met gemeente Horst aan de Maas op zaterdag 2 juni van 10.00 tot
17.00 uur in de Mèrthal in Horst een themadag, die speciaal bedoeld is
voor chronisch zieken en mensen met een beperking, maar waar
iedereen welkom is.
Tijdens deze dag zijn er diverse
organisaties vertegenwoordigd,
zoals stichting BES (Beweeg En Sport;
bewegen en sport voor mensen met
een beperking of handicap), TV Apollo
’69, Medipoint (voorlichting hulpmid
delen), De Zorggroep, Zonnebloem
en Zonnepitten, Maaltijdservice,
Wijkteam Horst aan de Maas.
De gemeente Horst aan de Maas ver
zorgt een sportgedeelte voor men
sen met een lichamelijke beperking.
Er worden doorlopend demonstraties

gehouden en de Burger Advies Raad
presenteert zich met haar mobiele
bar. Daarnaast is Mustafa Jebari
aanwezig. Hij heeft als rolstoelbas
ketballer deel genomen aan de para
lympische spelen en was assistent
bondscoach van het Nederlands rol
stoelbasketbal team tijdens de para
lympische spelen in Rio. Hij verzorgt
tijdens de themadag rolstoelvaardig
heidstrainingen. Hiervoor aanmelden
kan tot 10 mei via iedereenkanmee
doen@gmail.com

Sparta’18 verslaat
titelkandidaat
Someren
Door: voetbalvereniging Sparta ’18 Sevenum
Het eerste herenteam van Sparta ’18 uit Sevenum kreeg zondag
22 april het eerste herenteam van Someren op bezoek. De Sevenum
mers waren de sterkere partij, met een 4-2 overwinning als resultaat.
In de eerste helft gebeurde er
vrij weinig. Mogelijk dat het warme
weer hier debet aan was. Someren
had de eerste helft veelvuldig de bal
en Sparta’18 stond goed compact. Na
twintig minuten was er een goede
kans voor Tom Spreeuwenberg, maar
hij schoot over. Een paar minuten
later was het aan de andere kant wel
raak. Koen de Louw schoot randje
zestien in de verre hoek raak. Tot aan
de rust gebeurde er niet veel meer.
In het begin van de tweede helft
kwam de wedstrijd helemaal los.
Allereerst was het in de vijftigste
minuut Justin Hoeben die de 0-2 liet
aantekenen. Hierna was het de beurt
aan Sparta’18. In de 51e minuut was
het Koen de Louw die een voorzet in

eigen doel werkte en een tweetal
minuten later was het Rob Peeters
die de 2-2 liet aantekenen. Someren
moest steeds meer komen en
Sparta’18 kon loeren op de counter.
Tot grote noemenswaardige kansen
kwamen beide ploegen niet tot de
slotfase. In de tachtigste minuut
kopte Bart Schouten een goede
voorzet van Pim Wijnhoven binnen,
3-2. Toen Rob Peeters in de negen
tigste minuut zijn goede wedstrijd
bekroonde en met een individuele
actie de 4-2 binnenschoot was de
wedstrijd gespeeld. Someren raakt
daardoor verder achterop bij EFC en
Heeze en Sparta’18 speelt zich door
de driepunter definitief veilig voor
nog een seizoen tweede klasse.

Lastig voetbal voor
Sporting
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelde donderdag 19 april tegen Merselo 1. De eindstand was 3-2 in het voordeel van Merselo.
Beide ploegen begonnen fel, alleen
Merselo was toch net iets slimmer in
het begin. Toch was de eerste grote
kans voor Sporting. Na een goede
onderschepping schoot Pim Smits vanaf
20 meter op de buitenkant van de
paal. Wederom was het Sporting die
een grote kans kreeg, nadat er een bal
dwars door de middenas richting Kevin
gespeeld werd. Kevin kwam goed voor
de man waardoor Bas Philipsen geen
andere mogelijkheid zag dan Kevin
‘om te leggen’. Hierbij kreeg hij een
rode kaart en dus stond Merselo na
12 minuten al met tien man. Alleen
wist Sporting geen raad met dit voor
deel, het bleef maar lastig voetbal
len. En Merselo kreeg zelfs meer grip

op de wedstrijd. Na 19 minuten kreeg
Sporting weer een vrije trap die door
Pim goed klaargelegd werd en helaas
net naast gekopt door Rik. Daarna
kwam een grote kans voor Merselo,
die gered werd door Gert. Hierna pakte
Sporting het weer op en kreeg ook
weer een kans uit een goede voorzet
van Sven B., die Marco helaas niet bin
nen kon werken. In de 30e minuut was
het raak voor Merselo, 1-0. Sporting
begon een beetje te sukkelen en kwam
weer niet goed in het spel. Hierdoor
kon Merselo doordrukken en net voor
rust de stand op 2-0 zetten. In de
tweede helft begon Sporting weer een
stuk feller en ging weer meer vooruit
voetballen. Na een goede voorzet kon

Kevin op goal koppen, maar de kee
per hield de bal er goed uit. Een aantal
minuten later kwam er vanaf Kevin een
mooie voorzet, die door Jur keurig werd
afgemaakt, 2-1. Jammer genoeg kon
Sporting niet lang van deze goal genie
ten. Een afstandsschot belandde op
wonderbaarlijke wijze in de kruising.
Waar door de stand op 3-1 stond met
nog een kleine 30 minuten. Sporting
ging vol in de aanval en kwam weer
beter in het spel. Naar zo’n 85 minuten
werd het spel ook weer beloond met
een goal. Deze keer kwam de goal van
Rik af die de bal fraai binnenkopte. Het
bleef het bij een aantal grote kansen
voor Sporting. En werd er niet meer
gescoord.

Wittenhorst 1 overrompeld
door Chèvremont
Door: Henk Coppus, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste herenteam van Wittenhorst werd zondag 22 april in een thuiswedstrijd overrompeld door
Chèvremont uit Kerkrade. De eindstand was 1-4.
Chèvremont pakte vanaf het eer
ste fluitsignaal de zaken grondiger
aan. Met snelle aanvallen werd het
doel van Wittenhorst bestookt. Reeds
na een drietal minuten belandde de
bal na een razendsnelle tegenstoot bij
Brian Jacobs, die vrije doortocht kreeg
en vervolgens hard inschoot: 0-1.
Chèvremont bleef het spel bepalen
met haar snelle omschakelingen, veel
felheid in de duels en vlot aanvalsspel.
Hierdoor leed Wittenhorst veelvuldig
balverlies en had het moeite met het
afstoppen van de beweeglijke voor
hoedespelers. Pas na ruim een kwar
tier voetbal kon de eerste serieuze
gevaarlijke aanval genoteerd worden
vanuit Horster zicht.
Duels op het middenveld gin
gen voor Wittenhorst te vaak verlo
ren als gevolg van het missen van de

nodige felheid, scherpte en balvast
heid. Balverlies op het middenveld
leidde na ruim een half uur zelfs tot de
tweede treffer. Klinkenberg kapte zich
vrij en kon eenvoudig inschieten: 0-2.
Op slag van rust kreeg Michiel Hansen
vanaf kansrijke positie een vrije trap
te nemen, hij zag zijn inzet gepa
reerd worden door de uitstekende
Chèvremont doelman. Meteen na rust
was Wittenhorst opnieuw niet bij de
les. Tim Blättler wist wel raad met de
vrije kopkans die hij kreeg na een aan
val over de rechterflank, 0-3.
Na 57 minuten keerde er enige
hoop terug in de Horster harten: Rob
Zanders wist met een van richting ver
anderd schot de 1-3 aan te tekenen.
Wittenhorst begon het initiatief naar
zich toe te trekken en creëerde opeens
kansen. Zo kreeg, de uitstekend inval

lende, Bram Rubie een drietal grote
kansen op de ‘Anschluss’ treffer na
ruim zeventig minuten spelen. Helaas
stond zijn vizier niet zuiver genoeg
afgesteld. Na tachtig minuten kreeg
Rubie opnieuw de kans om de aan
sluiting te bewerkstellingen en de
wedstrijd te doen kantelen. Hij werd
omvergetrokken in het strafschopge
bied en arbiter Bogers wees onverbid
delijk naar de stip. De door Rubie hard
ingeschoten strafschop werd door de
doelman echter met een katachtige
reflex gestopt. Wittenhorst liet hierna
de moed zakken en Chèvremont pro
fiteerde hiervan. Een voorzet over
de linkerkant werd via het hoofd
van Roy Klinkenberg op haar waarde
geschat: 1-4. De strijd om de, voorlo
pig, tweede plaats was dit keer voor
Chèvremont.

Bediening, Keuken, Afwas
Heb jij:
> Zin om in de horeca te werken?
> Geen moeite met werken in weekenden/vakanties?
> Zin om te werken in een gezellig en jong team?

Solliciteer dan bij ons!
Ervaring is niet vereist, maar natuurlijk altijd handig.
Minimale leeftijden: Afwas 15 jaar. Bediening & keuken 17
jaar, maar voor in de keuken is het voor ons een pre wanneer
je ouder bent. Motivatie is wat wij zoeken.
Interesse of een vraag? Kom langs, bel, of e-mail even:
077-463 1866 | eetcafemaaszicht@hotmail.com
Groetjes en hopelijk tot snel!
Het team van Eetcafé Maaszicht (Veerweg 12, Broekhuizen)
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Sporting ST 1 verliest
van Kronenberg 1

Mannen Hovoc strijden
voor eerste divisie

Door: Marc Reijnders, voetbalvereniging Sporting ST Swolgen
Het eerste herenteam van Sporting ST Swolgen mocht op zondag 22 april aantreden tegen het eerste herenteam van Kronenberg. In de uitwedstrijd in Kronenberg was het Sporting ST die de punten moest laten liggen;
de eindstand was 0-2 in het voordeel van Kronenberg.

Door: volleybalvereniging Hovoc
De laatste reguliere competitiewedstrijd voor volleybalclub Hovoc
was zaterdag 21 april. De Horster mannen van Hovoc HS1 reisden af
naar Berlicum om het tegen Hands up HS1 op te nemen.

De eerste kans komt op naam van
Jur Janssen die in plaats van het net,
de paal raakt. Ook Kronenberg kreeg
enkele kansen waarbij Rik Miltenburg
en Gert Custers redding konden bieden
voor Sporting. Het is een slordige
wedstrijd, de bal lijkt bij iedereen van
de voet af te springen. Het veld is
overigens ook zo hard als een
marmeren keukenblad, echter niet zo
glad. In de tussen tijd heeft Rik
Miltenburg ook nog een gele kaart
gekregen voor het weg trappen van
de bal. Deze is na de wedstrijd
kwijtgescholden door de Cansiz,
omdat Canisz niet consequent was
geweest. De eerste helft is bijna

voorbij wanneer Tim Hodzelmans een
aangemeten bal krijgt vanuit de
zijkant. Ook deze bal springt net iets te
ver van zijn voet af waardoor de
keeper eerder bij de bal is dan Tim.
Het is rust, 0-0, met aan beide kanten
enkele kansen, echter Kronenberg toch
de grootste.
De tweede helft kan beginnen.
Marco Cornelissen wordt na vijf
minuten gewisseld voor Mike Rutten.
Trainer Han wil hiermee meer druk
naar voor uit proberen te oefenen.
De eerste twintig minuten is Sporting
dan ook sterker dan Kronenberg. Toch
blijven de kansen uit zoals al vaker
het probleem is bij Sporting. Dan zal

in de 73e minuut het beslissende
moment komen. Michel Kleven ‘trekt’
een ‘doorgebroken’ speler onderuit
en hij krijgt de kleur Rood te zien
van scheidsrechter Cansiz. Sporting
moet verder met tien man. Twee
minuten later krijgt Kronenberg een
corner, waaruit dan ook nog gescoord
wordt. Sporting voetbalt verder en
ze krijgen ook nog zeker een aantal
goede kansen van ondere andere
Sven Beurskens en een kopbal van
Marco Cornelissen. Tevergeefs, want
Kronenberg krijgt door een foutje en
miscommunicatie achterin tussen
Robin Thielen en Gert Custers een
cadeautje, namelijk de 2-0.

Tegen Oirschot

Gelijkspel voor hockey
heren uit Horst

De inzet was voor beide teams
hoog. Hands up had zijn plaats in de
tweede divisie te verliezen en Hovoc
had de mogelijkheid om een ticket
naar de promotie- of degradatiewed
strijden voor promotie naar de Eerste
divisie te verdienen. Een 1-3 winst
voor Hovoc was voldoende om dit te
bewerkstelligen. Er kan dus gerust
gesteld worden dat ieder tot het bot
gemotiveerd was. De eerste set ging
dan ook gelijk op. Wisselend was
Hovoc dan wel Hands up aan kop. Tot
20-20 bleef het gelijk waarop Hovoc
als vanouds de versnelling inzette.
Met volle kracht werd Hands up het
nakijken gegeven en bij 21-25 werd
de set binnengehaald. De tweede
set, volledig warmgedraaid, sloeg
de service van Bart Neervoort een
weergaloos gat in de score van 7-14
voor Hovoc. Dit was genoeg om met
vol zelfvertrouwen en powerplay
de set met 14-25 binnen te halen.
Ook in de derde set werd al snel de
leiding genomen door de Horster

equipe. Een kleine opleving, van
Hands up-zijde, vanaf de 14-23 stond
een eindzege van 18-25 niet in de
weg. Het ticket tot de nacompeti
tie was verdiend, maar de mannen
gingen voor de volle winst. Al was
dat niet meteen zichtbaar. Hands ups
strijd was nog niet gestreden. Zij gin
gen er vol op en wisten Hovoc even
te overklassen. Met 6-1 achterstand
begon Hovoc aan een bloedstollende
inhaalrace. Verschillende malen wist
Hovoc het gat te dichten, maar Hands
up bleef net voor. Bij 23-21 wist
Hovoc geenszins van wijken en pakte
als eerste setpoint bij 23-24. Hands
up gaf niet bij en streed vol ‘power’
en leek de dreiging in te dammen.
Toch was het Hovoc dat uiteindelijk
met 26-28 ook de laatste set wist
te pakken. 0-4 winst en zaterdag
28 april nacompetitie. Daar neemt
het team het in Dordrecht op tegen
Next Volley Dordrecht, dat strijd voor
lijfsbehoud, en daarna tegen VC Wik
Groot-Ammers.

Door: Hockeyclub Horst
Na het teleurstellende resultaat van zondag 15 april waren de mannen van Hockeyclub Horst gedreven om
zondag 22 april de puntjes wel te pakken. Een lekker zonnetje en veel publiek aan de kant zorgden voor de juiste
omstandigheden om dit klusje te klaren. Het werd 2-2 tegen Oirschot.
In de eerste helft waren de
mannen van Horst sterk gestart.
Zij kregen genoeg kansen, maar ze
konden dit niet laten verwerken op
het scorebord. Na een minuut of 15
kreeg Oirschot een strafcorner, die in
tweede instantie doel trof: 0-1. Hier
liet Horst het niet bij zitten, er werd
weer vol in de aanval gegaan om
dat gaatje in de goal te vinden, maar
helaas stond de sluitpost van Oirschot
steeds weer op de juiste plaats. Toen
was er een periode waarin Oirschot
sterker werd. Dat zorgde voor de 0-2,

waarna snel het rustsignaal klonk. In
de rust kregen de mannen een aantal
motiverende woorden en tips te horen
om de achterstand toch weer om te
zetten.
Toen de tweede helft begonnen
was, zag je direct dat Horst het ini
tiatief nam. Het team won de duels
en was zeer dreigend aan de kant
van Oirschot. Na enkele minuten was
dan eindelijk het moment daar. De
mannen scoorden uit een strafcor
ner en zetten de stand hiermee op
1-2. Na deze goal bleef het druk aan

de kant van Oirschot en enkele minu
ten voor het eindsignaal kwam Horst
langszij. Wederom een strafcorner, die
dit keer in tweede instantie langs de
sluitpost van Oirschot werd geschoten.
De laatste minuten deden de man
nen van Horst er nog alles aan om
de derde erin te prikken, dit mocht
helaas niet lukken. Eindstand 2-2.
De heren hebben de komende twee
weken geen wedstrijd, maar daarna
mogen zij wederom thuis de wei in
om de mannen van Blerick duidelijk te
maken, dat hier niets te halen valt.

SV Melderslo boekt winst
tegen VVV 03 1
Door: Rene van Helden, SV Melderslo 1
Het eerste herenteam van SV Melderslo wist zondag 22 april in Sportpark Herungerberg in Venlo winst te
boeken tegen VVV 03 uit Venlo. Met een score van 0-3 nam Melderslo drie punten mee naar huis.
Melderslo begon geconcentreerd
aan de wedstrijd. Na een paar moge
lijkheden was het in de twaalfde
minuut al raak voor SV Melderslo. Bart
Verheijen fopte zijn directe tegenstan
der in de 16. Deze wilde dat nog corri
geren, maar zijn ruwe ingrijpen liet de
goed leidende scheidsrechter van de
Moosdijk geen andere keuze dan naar
de stip te wijzen. Dit buitenkansje was
zoals al vaker dit seizoen wel besteed
aan Jeroen Kallen, 0 - 1.
In de 31e minuut plaatste
Melderslo een schitterende counter.
Rik Spreeuwenberg kopte de bal door
op Jeroen Gubbels. Jeroen legde ver
volgens met een diepe bal, de bal ach
ter de verdediging. Stijn Vullings was

het eerste bij de bal en zette direct
voor met zijn linker. Deze voorzet leek
na de stuit een inkoppertje voor de
inkomende Jeroen Kallen maar zijn
kopbal verdween aan de verkeerde
kant van de paal.
In de veertigste minuut kreeg
Melderslo een corner. Bart Verheijen
had met zijn volley bij de tweede paal
iets moois in gedachten. Het werd
echter een volley alias Ronald Koeman
in de poulefase EK 1988 NederlandIerland. Destijds wist Wim Kieft de
mislukte volley met het hoofd binnen
te werken. Deze middag is het Martijn
Kallen die de bal met het hoofd bin
nen knikte, 0–2, wat ook de ruststand
was.

In de tweede helft behieldt
SV Melderslo de controle. VVV 03
heeft deze middag niet de ploeg
om het Melderslo echt moeilijk te
maken. Melderslo kreeg enkele kan
sen maar wist deze niet te benut
ten. Het was eigenlijk wachten op
de 0-3 zodat de wedstrijd definitief
op slot gegooid kon worden. Het
wachten hierop werd beloond want
in 81e minuut werd dit een feit.
Rik Spreeuwenberg wist met zijn
pass Bart Verheijen te bereiken. De
perfecte aanname van Bart zorgde
ervoor dat hij zichzelf alleen voor de
doelman van VVV 03 bracht. En daar
wist Bart wel raad mee. Al met al
een dik verdiende overwinning.

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

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Abemec Sevenum is wegens sterke groei
op zoek naar technisch personeel, o.a.

MONTEURS FENDT EN/OF AGRIFAC
ALLROUND MONTEUR
JUNIOR VERKOPER LANDBOUW
Heb jij passie voor de landbouwmechanisatie?
Vind je het gaaf om te sleutelen aan hoogwaardige
landbouwmachines of om deze te verkopen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor meer informatie over de
vacatures, kijk op onze website:
www.werkenbijabemec.nl.

Voor inhoudelijke informatie
over de functies kun je contact
opnemen met:

Je kunt een motivatiebrief en
CV sturen naar de afdeling HR:
personeel@abemec.nl.

Johan Vervoort
(Regio Bedrijfsleider)
06 -30 86 92 83.

WWW.ABEMEC.NL
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Weisterbeek

Gezond bewegen
Basisschool de Weisterbeek in Horst staat deze week in het teken van bewegen. Als eerste school in Horst
heeft de school twee themacertificaten voor de Gezonde School behaald: voor het thema voeding en voor
het thema bewegen.

Try-out show
Rob Scheepers bij
Kukeleku
OBS Weisterbeek vindt het belang
rijk dat samen met kinderen en ouders
uitgedragen wordt dat gezond leven
belangrijk is. Er zijn duidelijke afspra
ken over voeding zoals traktaties,
pauzesnacks en lunch en in lessen
wordt aandacht geschonken aan het
belang van gezonde voeding. Onlangs

is de speelplaats vernieuwd en ver
rijkt. Ook onder lestijden wordt gepro
beerd de kinderen van de stoel af te
krijgen. Kinderen gymmen daarnaast
twee keer per week. Verder hanteert
de school het programma van de
Vreedzame School. Om te vieren dat
er al twee themacertificaten behaald

zijn, hebben sportfunctionarissen
in de week van maandag 23 tot en
met donderdag 26 april de pauzes
aangekleed met nieuwe, actieve
spelactiviteiten. Op donderdag 26 april
vindt een sponsorloop plaats voor
het goede doel. Dat is dit jaar voor de
Wensambulance.

Cabaretier en tonprater Rob Scheepers staat donderdag 26 april op de
planken bij Kukeleku in ’t Gasthoes in Horst. Om 20.00 uur speelt hij een
try-out van zijn tweede avondvullende cabaretprogramma Kom maar op!.
Rob Scheepers won de Padoem
Patsss Oneliner Extravaganza in
Toomler, mocht aanschuiven bij DWDD
en Jinek, kreeg een wekelijkse radio
column en werd een van de steunpi
laren van het tv-programma Padoem
Patsss. “En dat terwijl zijn nieuwjaars
conferences in het zuiden van het land
avond na avond uitverkocht raakten
én hij met zijn debuutshow Schroot

met veel succes ook boven de grote
rivieren debuteerde”, aldus Kukeleku.
Zelf komt de cabaretier uit Sterksel,
Noord-Brabant. In zijn tweede show
vertelt hij aan de hand van herken
bare anekdotes over alledaagse
situaties en verrassingen die zomaar
kunnen opduiken. Meer informatie
over de show is te vinden op
www.kukeleku.com (Foto: Nicole Minneboo)

Aspergedag in
Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo vindt op zondag 29 april de jaarlijkse
Aspergedag plaats. Tijdens deze dag zijn er verschillende activiteiten die
in het teken staan van asperges.
Topkoks bieden tijdens de
Aspergedag een culinair ‘preuvene
ment’ aan. Ook kunnen bezoekers de
Locht-aspergesoep proeven en is het
wijnmakersgilde Dionysos aanwezig
met passende wijnen en bijzonder
drankjes, onder andere aspergebier.
Aspergekweker Camps demonstreert
het wassen, sorteren en veiling klaar
maken van asperges. Ook kunnen
bezoekers zelf asperges steken en
verse asperges kopen via de originele

veilingklok. Voor kinderen is er de
museumspeurtocht, de miniatuurker
mis en zijn er oude spelen. De muzi
kale omlijsting wordt verzorgd door
Theo Zetsen met Steirische harmonica
en de Mountain Dew Band met coun
try- en westernmuziek.
Museum de Locht is open van
10.00 tot 17.00 uur en de demonstra
ties beginnen om 11.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.museumdelocht.nl
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Muzikaal Totaal op zoek naar talent
Tijdens de harmoniefeesten in Horst wordt dit jaar voor de derde keer op rij Muzikaal Totaal georganiseerd. Op zondag 19 augustus vanaf 10.30 uur is het muzikaal talent uit de gemeente Horst aan de Maas te
aanschouwen. Bands, solisten, blazersensembles, zangkoren en ieder die zich geroepen wordt kunnen zich tot
eind mei opgeven.
Muzikaal Totaal biedt een
podium aan muzikanten uit de regio
Horst aan de Maas. Het feest wordt
voor en door Horster muzikanten
georganiseerd. In ruil voor een gra

tis optreden krijgen de artiesten een
podium in Horst met professioneel
licht en geluid. Deelnemende muzi
kanten kunnen van tevoren aange
ven hoe lang ze willen optreden, met

een maximale tijd van 45 minuten.
Geïnteresseerden kunnen zich tot
eind mei opgeven. Ga voor meer
informatie en het opgaveformulier
naar www.harmonievanhorst.nl

Tabletcafé BiblioNu
BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 28 april een tabletcafé. In de bibliotheek in Horst kunnen bezoekers tussen 10.00 en 13.00 uur alles leren over de nieuwste apps en handige functies op de tablet, smartphone en e-reader.
Tijdens het tabletcafé geven
aanwezige studenten uitleg,
maar de deelnemers kunnen
elkaar ook helpen. Het tabletcafé

is geen cursus of workshop, maar
een samenzijn van gebruikers.
Deelnemers wordt gevraagd ervoor
te zorgen dat hun apparaat is

opgeladen en hun gebruikersnaam
en wachtwoord mee te nemen. Dit
laatste is nodig bij het installeren
van nieuwe apps.

Dodenherdenking 4 mei America
In America worden op vrijdag 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Dat gebeurt bij
het ‘monument voor de gevallenen’ aan de Griendtsveenseweg nabij het Peelmuseum.
Iedereen die hier bij wil zijn,
kan bij het Peelmuseum rond
19.30 uur verzamelen. Van daaruit
wordt er in een stille tocht naar het
monument gewandeld. Leerlingen

van groep 8 van basisschool De
Wouter leveren een eigen specifieke
bijdrage aan de herdenking. Daarnaast
worden er toespraken gehouden en
worden er bloemen gelegd. Om

klokslag 20.00 uur worden de twee
minuten stilte in acht genomen. Na
de herdenking is er gelegenheid om
bij het Peelmuseum een kopje koffie
te drinken en bij te praten.

Onthulling nieuwe Rozenhoogheid
Het tweejaarlijkse Rozenfestival in Lottum vindt plaats van vrijdag 10 tot en met maandag 13 augustus.
Zondag 29 april wordt de nieuwe Rozenhoogheid gepresenteerd.
Het thema is dit jaar
‘Rozen smaken naar meer’.
De Rozenhoogheid is het gezicht
van dit evenement. Met een
eigen show bij de Houthuizer

Molen presenteert deze koninklijke
voorganger zichzelf aan het publiek.
Het programma begint om 15.00
uur, publiek is vanaf 14.45 uur
welkom. Na deze onthulling bezoekt

de Rozenhoogheid de komende
maanden allerlei festiviteiten in de
regio.
Kijk voor meer informatie op
www.rozendorp.nl

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

Gemeentelijk Muziek Toernooi
Vijf slagwerkgroepen uit de gemeente Horst aan de Maas gingen op zondag 22 april de muzikale
strijd aan tijdens het Gemeentelijk Muziek Toernooi. Dit vond plaats in MFC De Zwingel in Melderslo.
Deze middag waren er twee prijzen te verdelen. Vakjury Henk Mennens beoordeelde de
slagwerkgroepen op kwaliteit en presentatie. Slagwerkensemble Sint Joseph uit Grubbenvorst
kwam hier als winnaar uit de bus. De publieksjury was onder leiding van Ger van Rensch, die de
groepen op kwaliteit, presentatie en showelement beoordeelden. Winnaar van deze prijs was
Slagwerkgroep Koninklijke Harmonie Horst.
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Agenda t/m 3 mei 2018
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Aspergerie

Opening van de rozentuin

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Xtra4People
Locatie: St. Odastraat 72, Melderslo

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: De Rozenhof Lottum

Hôrster Revue

Koningsdag

Mee-rij rit

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Raadhuisplein, Sevenum

Tijd: 12.30 uur (vertrek 13.30 uur)
Organisatie: MC Matou Sevenum
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Koningsnacht

Borduurcafé

Country & Linedance Middag

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

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

Tijd: 13.30-17.30 uur
Locatie: Feesterij en Danserij FROXX Horst

Koningsnacht op het Wilhelminaplein

Hôrster Revue

Hôrster Revue 2018

Tijd: 20.00-04.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Rob Scheepers – Kom maar op (try out)

Koningsfeesje

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Cultureel centrum ’t Gasthoês Horst

Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Stammi Royale: Koningsnacht
Tijd: 20.00-04.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst
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Tabletcafé
Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Fietsenmarkt

Rundje um ut Hundje

Tijd: 08.00-15.00 uur
Organisatie: TWC Oranje Horst
Locatie: clublokaal De Schutroe Horst

Tijd: 17.00 uur
Locatie: centrum Horst

Oranjetocht

Hôrster Revue 2018

Tijd: tussen 09.00-13.00 uur
Organisatie: TWC Oranje Horst
Startlocaties: clublokaal De Schutroe Horst, De Seve
waeg Sevenum, Lekker Gewoën Grubbenvorst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Koningsdag 2018 Grubbenvorst

Live: Hans Tap Blues Band

Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: Pastoor Vullingsplein, Grubbenvorst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst
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Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Informatieavond netwerk Burger
Hulpverlening
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Horst

Dansmiddag voor 55+
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Danserij en Feesterij FROXX Horst

Handwerkcafé
Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Cassandra Creatief
Locatie: Kloosterstraat 64a, Grubbenvorst

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

a

AUTOBEDRIJF

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

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

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

service 31

26
04

Medische
zorg

America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

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

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

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

Kronenberg

(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

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
27 t/m 29 april 2018
Het Tandhuys
Raadhuisstraat 12, Venray
T 0478 58 22 81
30 april t/m 3 mei 2018
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
T 0478 82 02 21

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

Donderdag 3 mei van 19 - 21 uur
Eerste woning kopen of verhuisplannen? Bezoek dan het Wooncafé bij 't Stammineke

Meerlo

Tandarts

10.30
09.00

in Grubbenvorst. We trakteren op een hapje en een drankje, terwijl je antwoord krijgt
op al je woonvragen. Neem je een actuele loonstrook en legitimatiegegevens mee?

We houden een tafeltje voor je vrij

Melderslo

Een aandeel in elkaar

Meterik

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Koningsdag open
12.00-17.00 uur

20%

Korting
op alle jeans

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

voor al je
woonvragen

Lottum

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

Wooncafé bij
't Stammineke

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

*Actie alleen geldig op vrijdag 27 april

Nieuwe voorjaarscollectie
Gratis keukenadvies incl. 3D-ontwerp & VR-presentatie!
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 3999,-

Trent
Alpin wit supermat / Caledonia - 285 x 185 cm
Compleet met koelkast, combi-oven met magnetron, gaskookplaat,
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.

