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Bakhuuske bij molen
Meterik bijna rond
Stichting Molen Eendracht maakt Macht uit Meterik is volop bezig met de plannen om een bakhuuske te bouwen bij de molen in Meterik. Met het bakhuuske willen de
molenaars meer bezoekers trekken en deze laten zien hoe het proces van korrel tot brood tot stand komt.

Station Horst-Sevenum

Nieuwe toegangsweg naar
station verder onderzocht
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft 50.000 euro beschikbaar gesteld voor het verder onderzoeken
en voorbereiden van een noordelijke ontsluiting van station Horst-Sevenum. SP, CDA en PvdA willen daarnaast
dat er ook nog onderzoek gedaan wordt naar een spoortunnel voor langzaam verkeer. Dat werd duidelijk tijdens
de raadsvergadering van dinsdagavond 17 mei.
Uit onderzoek van het ministerie
van Infrastructuur & Milieu bleek
eerder al dat een alternatieve
ontsluiting van het station de
beste mogelijkheid zou zijn om de
verkeersveiligheid in de omgeving
van het station te verbeteren. Deze
optie kwam als beste naar voren
in vergelijking met het aanpassen
van het huidige kruispunt, de

plaatsing van verkeerslichten of het
aanleggen van een verkeerstunnel.
Het Ministerie, Prorail en provincie
Limburg willen nu de optie van een
alternatieve noordelijke ontsluiting van
het station verder gaan onderzoeken.
Daarvoor heeft de gemeenteraad
50.000 euro beschikbaar gesteld.
De nieuwe toegangsweg aan de
noordzijde van het station (de kant van

Horst, red.) gaat naar verwachting
de bereikbaarheid van het station
verbeteren en zorgt ervoor dat er
minder verkeer over het kruispunt van
de Stationsstraat met de Spoorweg
komt. De nieuwe ontsluiting zou
gerealiseerd kunnen worden door
een rotonde op de kruising van de
Asdonckerweg en de Stationsstraat.
Lees verder op pagina 03

De plannen waren al eerder
bekend, maar dit waren toen nog
slechts ideeën. Ondertussen zijn de
ideeën uitgegroeid tot officiëleplannen
en bouwtekeningen. Het verkrijgen van
subsidies vanuit p
 rovincie Limburg en
gemeente Horst aan de Maas ziet er
goed uit, aldus Richard Couwenberg,
voorzitter van de stichting. Hij hoopt
dat ze rond september de eerste
plannen kunnen uitvoeren.

“Financieel ziet het er goed
uit. Mondeling zijn de subsidies
goedgekeurd, nu nog op papier.
We hopen dan precies over een jaar
klaar te zijn en rond deze tijd het bakhuuske te kunnen openen.” Op zaterdag 14 en zondag 15 mei waren het
de Nationale Molendagen. Molenaar
Michiel Baltussen vertelt dat er al een
aantal bezoekers zijn geweest.
Lees verder op pagina 02
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Bewoners Griendtsveen: overlast hardrijders
Volgens de bewoners van de Sint Barbarastraat in Griendtsveen rijden
bestuurders veel harder dan de toegestane 30 kilometer per uur over deze
weg. Omdat het een zandweg is, ontstaan er grote stofwolken waar
wandelaars en bewoners last van hebben. De bewoners roepen daarom op
om rustiger te rijden op de onverharde wegen in het dorp.
Eric Hoeben, bewoner van de Sint
Barbarastraat, heeft er al jaren last
van. “Ik heb al tijden niet fatsoenlijk
buiten kunnen zitten. Als er een
droge periode is geweest, zoals

vorige week, dan kan het zand flink
opstuiven. Dit is niet zo erg en heel
normaal, maar als bestuurders dan
over de maximale snelheid gaan, dan
ontstaat er een enorme stofwolk. Dit is

niet alleen lastig voor de bewoners,
maar ook voor de vele wandelaars.”
Ook Harrie Mennen is bewoner van
de Sint Barbarastraat en heeft last
van dit probleem. “Ik heb al vaker de
bestuurders netjes gevraagd of ze wat
langzamer willen rijden, maar ik zie
nooit verandering. Je stikt bijna in zo’n
stofwolk. Vandaag reed er nog een
crossmotor over de weg. Dat is niet zo
erg, maar als deze dan 100 kilometer

per uur rijdt, dan stuift het zand meters
hoog de lucht in.”
De oproep vanuit de bewoners
van de Sint Barbarastraat is niet
alleen voor hun straat, maar ook
voor andere onverharde wegen
in Griendtsveen. Volgens Mennen
worden op andere straten ook te hard
gereden. “Gelukkig staat de dorpsraad
achter onze klachten en hopen we
met deze oproep zo de snelheid te

verminderen. De gemeente beregent
sommige straten wel, zodat het minder
gaat stuiven, maar dat lukt natuurlijk
niet overal. Ik heb zelfs gehoord dat
bij Bed & Breakfast de Turffabriek in
Griendtsveen mensen met maskers
op moeten lopen, anders is het niet te
doen. Bij deze dus de oproep: rij rustig
op de zandpaden in Griendtsveen.
Zo doe je de wandelaars en de
bewoners een plezier.”

Vervolg voorpagina

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Fa. Verkoelen
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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Anne Gubbels, Lucien
Janssen, Niels van Rens, Teun
Stiphout en Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

Bakhuuske bij molen Meterik
bijna rond
“Er zijn nu tientallen mensen de
molen komen bezoeken. We hopen
met het bakhuuske meer publiek te
trekken. In het gebouwtje willen we
een rustplaats maken voor fietsers.
Daarin gaan we het proces uitbeelden
van korrel tot brood. Veel mensen
weten wel een beetje hoe het in

elkaar zit, maar niet hoe het nu echt
gaat. Ook willen we als stichting
meer interactie met kinderen.
Met voorbereidingen op communies
komen de kinderen hier heen en een
school heeft zelfs een eigen moestuin
achter de molen. Zo proberen wij de
molen meer in trek te krijgen.”

Provinciale Staten van Limburg heeft op vrijdag 13 mei unaniem het
Provinciale Inpassingsplan (PIP) van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
vastgesteld. Daarmee zijn alle toekomstige bestemmingen die nodig zijn
voor de uitvoering van de maatregelen goedgekeurd.
De komende jaren worden er in
het gebied tussen het buurtschap
Ooijen en Wanssum tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm
wordt gereactiveerd, er worden dijken
verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien

de haven uitgebreid en een rondweg
aangelegd. Het project is een samenwerking van provincie Limburg, het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Rijkswaterstaat, gemeente Venray,
gemeente Horst aan de Maas en
waterschap Peel en Maasvallei. De fase
waarin het project nu zit kent twee

belangrijke momenten: de vaststelling van het PIP en de gunning van
het werk aan een aannemer. Nu het
PIP is vastgesteld, kan ook de gunning
worden afgerond. Dit gebeurt volgens
planning in september.
Een Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
is een gemeenteoverstijgend bestemmingsplan dat is opgesteld door de
provincie. Via het PIP wordt onder meer
vastgelegd waar de hoogwatergeulen, de dijken en de rondweg van de
gebiedsontwikkeling komen te liggen.

Het PIP heeft van 18 juni tot en met
29 juli 2015 ter inzage gelegen. In die
periode zijn 156 zienswijzen ingediend.
Het vastgestelde PIP en de bijbehorende stukken, komen op korte termijn,
nadat het Rijk een reactie op de plannen gegeven heeft, opnieuw voor een
periode van zes weken ter inzage te
liggen. Binnen die termijn is het onder
bepaalde voorwaarden mogelijk beroep
in te stellen bij de Raad van State.
Nadat de beroepen zijn behandeld, is
het PIP onherroepelijk.

Golde Aspergestaeker voor Ruud Meijers
Tijdens het Aspergefeest in Grubbenvorst op zondag 15 mei werd
‘s middags de Golde Aspergestaeker uitgereikt. Deze onderscheiding wordt
elk jaar uitgereikt aan een man of vrouw uit Grubbenvorst die zich belangeloos heeft ingezet voor de Grubbenvorster gemeenschap. De prijs viel dit
jaar ten deel aan Ruud Meijers.
Meijers is sinds 2011 voorzitter
van dorpsraad Grubbenvorst.
Via de dorpsraad was hij betrokken
bij verschillende onderwerpen

zoals het centrumplan, het Nieuw
Gemengd Bedrijf, het nieuwe
treinstation, de dijkverhoging en
het accommodatiebeleid. “Hij heeft

veel initiatieven in Grubbenvorst
ontplooid”, vertelt John Jenniskens,
voorzitter van stichting Gewoën
Grubbenvors. Sinds 1997 wordt de
Golde Aspergestaeker uitgereikt.
De eerste winnaar was Jan Coenders.
Ruud Meijers is de twintigste winnaar
van de prijs voor Grubbenvorstenaar
van het jaar. “Grubbenvorstenaar van
het jaar is eigenlijk de titel, en de

onderscheiding die de winnaar krijgt
is de Golde Aspergestaeker. Mensen
kunnen inwoners uit Grubbenvorst
aandragen waarvan ze vinden dat
ze de prijs verdienen. Er komen echt
heel veel Grubbenvorstenaren in
aanmerking voor de onderscheiding.
Een geheime commissie van Gewoën
Grubbenvors beslist vervolgens wie de
prijs het meest toebehoort.”

Te koop

Hoogstraat 16 Broekhuizen
✓ Wonen in Maasdorp
✓ Even wandelen langs de Maas
✓ Midden in dorp; privacy is super!
✓ Perceel 725 m
✓ Grote garage
✓ Inspiratie… bekijk dan
2

deze woning even!

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

blijft bestaan, omdat het historisch
erfgoed is in Meterik. Bij Instanties in
Meterik en omstreken proberen wij
ook de interesse te wekken om ons
te helpen. Het is nog niet allemaal
rond, maar het ziet er in ieder geval
positief uit”, aldus voorzitter van de
stichting Richard Couwenberg.

Inpassingsplan Ooijen-Wanssum
vastgesteld

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

media

Couwenberg vertelt dat niet alleen
provincie Limburg en de gemeente
Horst aan de Maas positief zijn,
maar ook vele andere organisaties.
“Kijk bijvoorbeeld naar de inwoners
van Meterik. Voor hen is de molen
een boegbeeld voor het dorp.
Zij willen natuurlijk ook dat de molen

Vraagprijs
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

€ 259.000.- kk

Aanbieding
Michèle Fotografie

Fotoshoot met je liefste
huisdier

€30,00

€15,-

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Nieuwe toegangsweg naar
station verder onderzocht

Lekkere speltkoeken!

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

DIPLADENIA
Vanaf deze weg wordt dan een
nieuwe weg aangelegd naar station
Horst-Sevenum achter het Loopcentrum
langs. Zo wordt de bereikbaarheid van
het station verbeterd en het verkeer op
de Stationsstraat verminderd. De totale
geschatte kosten van deze aanpassing
zijn volgens eerste berekeningen
1,6 miljoen euro.
Alle partijen in de gemeenteraad
stemden in met het beschikbaar stellen
van het geld voor verdere uitwerking
van de door het ministerie voorgestelde
variant. Toch zouden CDA, SP en PvdA
ook nog graag zien dat ook de mogelijkheden voor een tunnel onder of brug
over het spoor voor langzaam verkeer
alsnog worden onderzocht, ondanks
dat het onderzoek van het ministerie
deze variant niet als kosteneffectief
ziet. Thijs Lenssen van SP: “Wij vinden
het belangrijk dat het langzaam en snel

verkeer op de kruising met de overgang ontkoppeld worden. Een tunnel
voor langzaam verkeer lijkt ons dan de
beste oplossing.”

Nog niet veilig
Een andere kanttekening die
de raadsleden plaatsen bij de uit te
werken variant is de ontsluiting van
het station aan de kant van Sevenum.
Bram Hendrix van Essentie: “We
zijn verheugd over de noordelijke
verbindingsweg aan de kant van
Horst, maar de ontsluiting aan de kant
van Sevenum via de Industrieweg
is nog niet veilig. Daar moet nog
goed naar gekeken worden.” CDA
en PvdA hebben daarnaast zorgen
over de noordelijke ontsluiting via de
Asdonckerweg. Jan Wijnen van PvdA:
“De Asdonckerweg heeft niet onze
voorkeur, deze is te smal.” Alex Janssen

van CDA voegt toe: “De afwikkeling bij
de Asdonckerweg is in dit plan nog niet
voldoende. Wij willen juist geen toename van verkeer op de Asdonckerweg
en de Heijnenstraat, omdat daar nu al
veel langzaam verkeer rijdt.”
In 2014 besloot de gemeente om
de verkeerssituatie rondom station
Horst-Sevenum en de spoorwegovergang opnieuw te bekijken. Uit een
probleemanalyse van ProRail, opgesteld
in samenwerking met onder andere
een aantal dorpsraden, Industriële Club
Horst, Ondernemersclub Sevenum, LLTB
en bedrijven en bewoners uit de directe
omgeving, bleek dat er regelmatig te
lange wachttijden en wachtrijen voorkwamen. Deze wachtrijen, verkeersdoorstroming en veiligheid voor fietsers
en voetgangers waren de aanleiding
voor het onderzoek van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu.

Mandevilla 'Sundaville'.
Diverse kleuren.
Hoogte ca. 75 cm.
Potmaat 19 cm.
Per stuk
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

Voor al uw witte, groene
en geschilde asperges
ook voor streekproducten

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00

Mackayweg 2, 5865AL Tienray - Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

HALLO in Wenen
Jan en Marlie van de Pas uit Melderslo, Mariet en Peter Emonds en Christa en Wim van Helden uit Horst
zijn in april met een bus vol medewerkers en aanhang van Proteion naar Wenen gereisd. Onder de stralende
zon voor Schloss Schönbrunn, bekend van Sissi, hebben ze met zijn zessen de HALLO gelezen.

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Op vrijdag 13 mei is Trudy op 60-jarige leeftijd overleden.

Trudy van den Munckhof
Gertruda Petronella Maria
* 28 januari 1956

moeder van
zus en schoonzus van

tante van

13 mei 2016

Cynthia
Wiel en Margriet
Annelies
Ben en Thea
Geert en Thea
Mariet
Petra en Nard
Renée, Chiel, Kim, Sanne, Tessa,
Pip, Mees, Paul, José

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen.
Horst, 13 mei 2016

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Boks & Yoga deel 6 ‘’No Excuses”.
Zondag 22 mei van 14-17 uur in de
Meulewiek te Meterik. Daarna eten
bij de 3vrouwen. Kosten 40 euro pp.
Inschrijven/info: w.verdellen@gmail.com,
facebook: Boks&Yoga of
www.weyoga.nl/yoga-boksen/.

Correspondentieadres:
Familie van den Munckhof,
Nieuwstraat 5, 5961 HJ Horst

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 19 mei
om 16.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Trap bekleden v.a. € 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Tapijt en vinyl collectie gratis leggen.
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
v.a. € 150,00. Gratis offerte bij u thuis
d.m.v. stalen bel: 06 16 37 45 14.

Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van

Trudy van den Munckhof
Trudy is vrijdag 13 mei jl. overleden op 60-jarige leeftijd.
Ze was sinds 2011 in dienst bij de NLW en werkzaam
op de Biesplanken.
We hebben haar leren kennen als een rustige, zeer gemotiveerde
medewerkster. Ze zal worden gemist op de Biesplanken.
Ons medeleven gaat uit naar haar dochter, familie en vrienden.
Wij wensen hen heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.
Directie en medewerkers,
NLW Groep

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te huur bagagewagentje
(afsluitbaar), handig voor vakantie.
Tel. 06 13 77 97 60 (na 17.00 uur).

Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
www.hetrotven.nl
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger/
vutter die samen met ons de tuin wil
bijhouden. Het is een tuin die gebruikt
wordt voor de dagbesteding van
kinderen met ASS interesse
bel 06 45 66 19 93.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.
Constance Schoonheid.
Iets voor jou? Wenkbrauwen verven,
in vorm epileren en wimpers verven.
Kosten? Gratis 06 40 83 90 24.
Te huur vakantiewoning. Genieten
van rust, ruimte en natuur (vissen) in
Litouwen? Boek dan onze sfeervolle
6 pers. vakantiewoning+sauna gelegen
aan meer. Evt. bootje. Voor info 06 31
65 46 26 (na 18.00) of
www.boemsplatz.com
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Vakantie in Kroatië.
Vakantie-appartement te huur in
Kroatië. www.villarubina.com
Schade 7 mei parkeerplaats.
Wie heeft er zaterdag 7 mei jl. schade
gereden aan mijn zwarte Mitsubishi,
op de parkeerplaats bij de Plus, tussen
13:40 en 14:20. Of heeft er iemand
iets gezien? Graag contact opnemen
met 06 16 49 92 99.

ALS niets meer vanzelfsprekend is
ALS iedere dag voelt als een gemis
ALS je in je bewegingen belemmerd bent
ALS je geen zelfstandigheid meer kent
ALS fysiek je alles is ontnomen
ALS dan je tijd om afscheid te nemen is gekomen
ALS je je uiteindelijk overgeeft
A.L.S. de strijd gewonnen heeft
Tot ons groot verdriet is toch nog onverwacht van ons heengegaan,
mijn lieve man, ôzze pap, schoonvader en opa

Wiel Coenders
echtgenoot van

Mia Coenders-Hesen
* Horst, 13 januari 1935
Mia
Trudy en Hans
Angelique
Patrick en Femke
Chris
Familie Coenders
Familie Hesen

Hertog van Gelresingel 52, 5961 TB Horst
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 20 mei om 10.30 uur in
de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst. Aansluitend begeleiden
wij hem naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar.
In plaats van bloemen kunt u een gift doen voor Stichting ALS.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in de kerk.
Onze dank gaat uit naar dokter van Bekkum en de medewerkers van
Hof te Berkel voor de fijne begeleiding en de liefdevolle verzorging.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze oud-directeur

Wiel Coenders
Wij wensen Mia, kinderen en kleinkinderen heel veel sterke toe
in deze moeilijke tijd.
Werknemers IDEAAL machinebouw en Constructie

Gerrie
van den

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

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

† Horst, 16 mei 2016

ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar
uw eigen wensen

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

www.theoarts.com

VOOR

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

Tel. 06 - 12 58 20 63
www.flox-bloemenatelier.nl
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Verhalen van de straat
8/16

Baersdoncklaan Grubbenvorst

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 Baersdoncklaan in Grubbenvorst.

Baersdonck. Zijn dochter Aleid,
getrouwd met Willem Brand van
Brede, werd eigenares van het kasteel in 1401. Na het overlijden van
haar eerste man trouwt zij met Johan
van Brempt en draagt zij het kasteel
en landgoed aan hem over. Na de
dood van Johan van Brempt in 1460
vindt er een driedeling plaats van
zijn bezit. Een deel hiervan gaat naar
Gadert van Wijlich. Zijn afstammeling
Otten van Wijlich krijgt uiteindelijk in
1529 alle rechten op de Baersdonck
in handen. Na bijna zeventig jaar
lang gesplitst te zijn, kwam het goed
Baersdonck hiermee weer in handen
van één persoon.
Familie van Wijlich was in die tijd
een belangrijke familie. Christoffel
De heerlijkheid Grubbenvorst, ook
wel Gribben of Grebben genoemd, was II van Wijlich zo’n honderd jaar de
in de Middeleeuwen opgedeeld in twee naastgelegen heerlijkheid Lottum.
Na 1800 zou de hoeve nog door
kastelen met ieder een eigen landgoed. Het gebroken Slot was in handen verschillende families als pachter
zijn bewoond. De laatst bekende
van de heer van Grebben. Dit slot is
hiervan is de akkerman Reinier
tegenwoordig nog steeds in de vorm
Grienen. De hoeve vervalt daarna
van een ruïne in Grubbenvorst te vinsteeds meer. Op een kadastrale kaart
den. Het kasteel van de Baersdonck is
van 1821 is het complex nog te zien,
niet meer terug te vinden in het dorp.
Ook zijn er geen oude afbeeldingen van maar rond 1880 wordt het uiteindelijk gesloopt.
het complex bewaard gebleven, waardoor niemand weet hoe het kasteel er
vroeger uitzag.
Bronnen: M. Flokstra – Kastelen in het land
Kasteel Baersdonck ging van Bars
van Kessel (2005) en Stichting Historische
van Baersdonck over op Gerard van
Kring Grubbenvorst

De ene helft van Grubbenvorst was in
bezit van de heer van Baersdonck en
de andere helft was van de heer van
Gribben. De reden van deze splitsing
is nooit achterhaald, maar er bestaan
vermoedens dat de heer van Gribben
vanwege geldgebrek de helft van
de heerlijkheid aan de heer Bars van
Baersdonck verkocht. Ook over het
precieze jaartal van de splitsing bestaat
onenigheid, maar duidelijk is dat de
splitsing standhield tot 1755. In dat jaar
kocht de toenmalige heer van Gribben
de andere helft weer terug en was
de heerlijkheid Grubbenvorst weer in
handen van één familie.

Twee kastelen

Van het kasteel Baersdonck, dat
gebouwd werd in 1399, is tegenwoordig weinig meer overgebleven. Slechts een paar verwijzingen

in het landschap van Grubbenvorst
herinneren nog aan het complex van
De Baersdonck, dat tegenwoordig ook
wel bekend staat als het verdwenen

huys Baersdonck.
In de 14e eeuw was de heerlijkheid Grubbenvorst in handen van twee
leenheren van de hertogen van Gelre.

Vuurwerk in Horst
dr. T.R. Ren

In Horst is op donderdag 12 mei een man aangehouden die in het bezit was van illegaal Belgisch vuurwerk.
Ook 07bleek hij een taser bij zich te hebben.
De politie kwam de man op het
spoor nadat er in Horst vuurwerk
en knallen waren gehoord. Op de
Gebroeders van Doornelaan trof

zij de man die vermoedelijk het
vuurwerk had afgestoken aan. De
verdachte bleek naast het illegale
vuurwerk ook een taser in zijn auto

te hebben. Het vuurwerk en de
taser zijn door de politie in beslag
genomen. De man heeft een proces
verbaal gekregen.

Chinese doctor / Ph.D. Graad

Acupunctuur & Chinese kruiden
Vergoeding via:
Aanvullende
zorgverzekering

077 –3986895

www.li-ren.nl

• hooikoorts
• afvallen
• pijnklachten
• stress
• depressie

• vermoeidheid
•overgangsklachten
•onvruchtbaarheid
•ondersteuning voor
mensen met kanker

Doolgaardstraat 42

Kiest u voor kwaliteit?

5961 TS Horst

dealer van

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

HALLO in Antwerpen
Oud- collega’s Wilma Craenmehr, Annie Bouten, Henny Gubbels, Rinie Schoeber, Helma Coenders, Thea
van Helden en José Vissers, gingen vrijdag 15 april voor de dertiende keer een weekendje weg. Zij hebben
samengewerkt in het verpleeghuis Elzenhorst in Horst. Voor de dertiende keer zijn ze een weekendje weg
geweest en dit jaar hadden de dames gekozen voor de Belgische stad Antwerpen. De naam van de stad is
afkomstig van de legende waarbij Silvius Brabo, een dappere veldheer de hand van reus Druon Antigoon
afhakt. De naam van de stad werd eerst Hand-werpen en is later veranderd in de naam Antwerpen.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Maandag 23 mei 2016 zijn onze ouders en grootouders

Niks wát iëwig deurt

Fien Bongaerts-Peeters

Jan Derks en Jo Derks-van den Beuken
60 jaar getrouwd.

echtgenote van

Kinderen en kleinkinderen

Wim Bongaerts †
Mam overleed in de mooie leeftijd van 92 jaar.
Malden,
Horst,
Horst,
Horst/Meerlo,
Horst,
Boxtel,
Nijmegen,
Terheijden,

Ger en Lucie
Corrie en Hay
Nell en Joost
Els †, Jac en Truus
Laurens †
Riek en Frans
Will en Ton
Peter

Sevenum, 13 mei 2016
Correspondentieadres:
Middelijk 19
5961 EM Horst
Vandaag, donderdag 19 mei om 10.00 uur,
zijn wij voor het laatst met Mam samen in de H. Lambertuskerk
van Horst, waarna wij haar in besloten kring begeleiden
naar het crematorium.
Een speciaal woord van dank gaat uit
naar de medewerkers van Maasbreeseweg 6,
die Mam zo liefdevol verzorgd hebben.

Wij ontvingen het droevige bericht
van het veel te vroege overlijden op 67-jarige leeftijd van

Stien Vervoort-van Rens
Mevrouw Vervoort was jaren in dienst van de Rabobank,
voornamelijk op het voormalige kantoor in America.
Wij herinneren haar als een zeer betrokken medewerkster.
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en overige
familieleden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Raad van Commissarissen, Directieteam en
medewerkers Rabobank Horst Venray

Valise Atelier & Natuur.
Iets organiseren voor een groep?
Dat kan bij ons! In het atelier en
zijn prachtige omgeving zijn er
verschillende mogelijkheden om voor
groepen een dagdeel te organiseren.
www.valise.nl of 06 12 69 79 35.

Te koop bbq-pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor
4 personen € 20,- Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America.
tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.

Muziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! I: www.jackenjolanda.nl
E.: jlmhanssen@planet.nl
Bolhoeve hoverniers. Gericht op
de aanleg, renovatie en onderhoud
van tuinen. Voor meer informatie:
bolhoevehoveniers@hotmail.com
06 23 90 62 28.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.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

Zwarte Plakweg 2d, 5966 RK America
Deze dag wordt in besloten kring gevierd.

Getrouwd

Dave Allen
en

Thea van Horck
18 mei 2016
Theresiastraat 11
5964 AL Meterik

Uw feest in Cambrinus? Uw feest
in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Verkoop van Boeddhabeelden!
Op zaterdag 30 april en elke zaterdag
in mei verkoopt Bali Boeddha aan
groothandelsprijzen! Een unieke kans
om nu een Boeddha voor tuin of
binnen te kopen! Zaterdag van 11 tot
4 uur Boomsweg 10 Melderslo.
Noveen St. Clara bedankt. Ms.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Uw tuin? Mijn zorg! Ruim 25 jaar
ervaring. Voor compleet tuinonderhoud
en diverse klussen rondom uw huis/
tuin bent u bij mij aan het juiste
adres. Betaalbaar tarief. Bel voor
advies: 06 52 62 47 14.
Per 15 juni geheel gemeubileerde
en ingerichte woonruimte te huur.
Kamer, keuken, douche, wc, 2 slpkmrs,
eigen ingang. Tel. 0478 69 24 56.

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

rolluik reparatie

Tuinberegenings
pompen

Klein onderhoud thuis

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

Ron van Gool 06 202 88 600

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Autobedrijf

Praktijk voor
Homeopathie
C. Revet-Roth,
arts voor homeopathie
Lid van VHAN/AVIG

Boerenweg 38, 5944 EL Arcen
Telefoon: 077-4739212
06-46612437
E-mail: christine.revet@kpnmail.nl
www.homeopathie-arcen.nl

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

Op 25 mei 2016 zijn
os pap & mam, opa & oma

Mart en Tiny
Klaassen-Vullings
50 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd!

Zomerbloeiers/perkplanten. Ruim
assortiment! Open: do t/m za v.a.
9.00 uur. Fam de Groot, Peelstraat 58,
Kronenberg 077 464 24 66.
Wij persen uw hooi en stro. Nieuw,
nieuw. Als eerste in Nederland persen
wij uw hooi- en strobaaltjes waar dan
ook, 85/100 x 85 cm. Wij komen dan
ook met onze vrachtwagen-combi
naar u toe. Informeer:
Maisboerke 06 53 12 13 17.
Diabetes voorkomen is beter dan
behandelen. In acht stappen naar
een gezond voedingspatroon.
06 33 18 11 76 www.voeding-id.nl

Geboren

Liz

12 mei 2016
Dochter van
Ruud van den Munckhof
en Anne van Dinther
zusje van Lars
Den Spittheuvel 13
5976 PV Kronenberg

Geboren

Lenne

10 mei 2016
Lieve dochter van
Peter van Ooijen
en Jolijn Beckers
De Pelslap 21
5961 LP Horst

Open tuin bij Wiel en Gon Jenniskens
(voormalig tuincentrum). Zondag 22
mei van 11.00 tot 17.00 uur. Entree
3.50 8500 m2 wandel- en bostuin met
meer dan 3000 bijzondere planten.
Kogelstraat 41, Hegelsom.
Gezocht: huurappartement in Horst.
06 29 15 85 72.
www.hetrotven.nl/voetballen
Het Rotven biedt de mogelijkheid voor
kinderen met ASS en aanverwante
stoornissen om op zaterdag te
voetballen. Heb je interesse kijk op
onze website of bel 06 45 66 19 93.
Verloren gele bromfiets kentekenplaat 11-DKN-? Tel. 06 53 48 65 66.
Gevonden zwart/donkergroen
gevlekt herenjack in Kasteelse
Bossen. 06 15 50 22 18.

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Nieuwe kantoorruimtes, ideaal voor
starters, diverse afm. Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.

T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
ploeg/frees/schudder/hark/maaier/
mesttank/kipper/weisleep/tractor
enz. 06 19 07 69 59.

www.hetrotven.nl Kleinschalige
dagbesteding/vrijetijdsbesteding voor
kinderen met ASS en aanverwante
stoornissen.Heeft u interesse kijk op
onze website of bel 06 45 66 19 93.

Boks & Yoga deel 6 ‘’No Excuses”.
Zondag 22 mei van 14-17 uur in de
Meulewiek te Meterik. Daarna eten
bij de 3 vrouwen. Kosten 40 euro pp.
Inschrijven: w.verdellen@gmail.com.
Meer info: fb (Boks&Yoga) of
www.weyoga.nl/yoga-boksen/

Swingparty Pretcafe de Beurs.
Zoaterdaag 28 mei lekker aldehoore
en swinge op muziek van DJ’s Stadler
en Waldorf. Doar motte beej zien!
Indoor Kofferbakverkoop Bergen (L)
Flammert 1014 zo 22 mei 9-15.30
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94.
Damesvoetbalteam Lottum. Wij zijn
op zoek naar enthousiaste dames voor
een voetbalteam in Lottum. Interesse
of vragen? Stuur een mailtje naar
dames1lottum@outlook.com

Te huur ruime vrijstaande woning
Mgr. Aertsstraat 15 te Swolgen.
Tel. 06 12 77 12 71.
Last van hooikoorts? Laat je tapen!
Bel voor info of een afspr.
06 40 39 47 38 (na 18.00 uur).
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.

al 26 jaar
g
n
a
v
p
o
r
e
d
n
i
k
flexibele
In april 2016 heeft de overheid besloten dat ALLE kinderen vanaf 2,5 jaar
recht hebben om 2 dagdelen per week naar een erkende kinderopvang
te gaan. Dit geldt ook wanneer je als ouder geen werk hebt. Bij Huize
Zeldenrust kan je kind SPELEND LEREN en wennen aan de vele aspecten
die nodig zijn om de start op de basisschool goed te laten verlopen.

Donderdag 26 mei organiseren wij een inloopochtend voor geïnteresseerde
ouders en kinderen. Tussen 9.00 uur en 11.30 uur ben je, geheel vrijblijvend,
welkom. Neem gerust je kind(eren) mee om een beter beeld te krijgen
of je gebruik zou willen maken van de regeling die de overheid biedt.

Huize Zeldenrust biedt kinder- en buitenschoolse opvang voor kinderen
van 0-13 jaar van 6.45 uur tot 18.30 uur. Volg ons op Facebook of
bezoek onze website: www.HuizeZeldenrust.nl
Je kunt ons vinden via de parkeerplaats van de Gebroeders van
Doornelaan 28-30 in Horst.

www.HuizeZeldenrust.nl • Venrayseweg 19, Horst • 06 24 42 02 67
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GEPLUKT Marijn Poels

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

en zo 07

WIJ
ZOEKEN
EEN...
fulltime

LEIDINGGEVENDE
horeca m/v

BEN JIJ...

Een echte genieter, doorzetter en ze houdt van eten. Ze werkt met gehandicapten, tbs’ers, mensen met diabetes en nog veel meer. Ze heeft onlangs
haar eigen kennisplatform opgezet en heeft daar het volste vertrouwen in. Deze week wordt Marijn Poels (30) uit Horst geplukt.
Marijn groeide op in een gezellig,
normaal gezinnetje in Swolgen.
Met haar zus speelde ze vaak buiten op
de straat. Maar ze vond het maar niets
in Swolgen. “Mijn vrienden woonden
allemaal in Horst. Ik zat ook op het
Dendron College, dus ik moest vaak
lang fietsen en daar had ik geen zin.”
Op haar achttiende verhuisde Marijn

dus naar Horst. Na het Dendron ging ze
de koksopleiding volgen.

Andere opleiding
“Ik hou van eten, dus daar zat
ik goed. Maar omdat het koksleven
en horecaleven vooral werken in de
weekenden was, ben ik een andere
opleiding gaan zoeken. Ik had liever vrij

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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in de weekenden.”
Marijn belandde op de opleiding
medisch pedicure. “Ik ben gespecialiseerd in diabetes en reuma. Daarna ben
ik me gaan specialiseren in kankerpatiënten.” Na vooral veel stages kon ze
de praktijk in. “Ik wilde eigen baas zijn
en werk doen wat voldoening geeft.
Vooral bij die opleiding en nu mijn werk
is dat goed te zien. Mijn overbuurvrouw
van toen, is ook pedicure en dat interesseerde mij wel. Als je bijvoorbeeld
werkt met gehandicapten, dan werk ik
altijd met heel veel plezier. Vooral mensen met het syndroom van down zijn
blij als je komt. Voor jezelf geeft dat
natuurlijk een heerlijk gevoel als je
andere mensen, die het wat moeilijker
hebben, het naar hun zin kunt maken.
Het is gewoon nobel werk.”

Privé en werk uit
elkaar houden
Marijn werkt ook met mensen die
zwaar psychisch zijn en tbs’ers. “Ik mag
er niet veel over zeggen natuurlijk.
Mijn patiënten hebben hun privacy
ook nodig. Soms heb je wel eens
gekke situaties. Zo was een keer mijn
patiënt aan het ‘bellen’ met John van
de Heuvel. Natuurlijk is dit niet echt zo,
maar zij denken van wel. Dat is soms
wel raar.” Voor Marijn is het soms ook
lastig om werken in privé uit elkaar
te houden. “Op een gegeven moment
bouw je met sommige mensen een
hele goede band op. Laatst moest
ik naar een afscheidsdienst van een
van mijn patiënten. Ik had het toen
heel zwaar. Maar dat hoort er nu
eenmaal bij.”

Ongeveer vier weken geleden
is Marijn een eigen kennisplatform
gestart: Diabetische Voetwijzer.
“Ik behandel mensen met diabetes.
Ze kunnen ernstige wonden krijgen en
hebben niet door dat het ontzettend
erg is. Bij sommigen zie je grote open
wonden. Als ze dan niets voelen, dan
wordt het gevaarlijk. Door middel van
eenvoudige voetwijzerkaaten probeer
ik de mensen laten zien wat diabetes
is, hoe gevaarlijk het is en wat je er
aan kunt doen om het tegen te gaan.
Je ziet vaak veel moeilijke woorden
op brochures staan. Iemand van
tachtig snapt daar natuurlijk niets van.
Daarom heb ik dit concept ontwikkeld.”
Marijn is nu vier weken gestart en is al
aardig op weg. “Er zijn al mensen die
interesse hebben in het idee. Ik ben
zelfs uitgenodigd om een gastles te
geven en ik kom binnenkort in een
vakblad De Medische Voet. Ik hoop
alles verder uit te werken en dat ik er
nog meer plezier mee kan beleven.”

Dat maakt mij
een doorzetter
Marijn noemt zichzelf een
doorzetter en een ondernemer.
Maar, wat er ook bij gezegd mag
worden, is dat ze zichzelf heel
eigenwijs vindt. “Dat geeft me ook
weer energie. Ik toon ook veel lef.
Kijk maar naar mijn werk met tbs’ers.
Ik werk toch met mensen met een
psychische aandoening die zware
misdrijven hebben begaan, het is
gevaarlijk werk. Dat gegeven maakt
mij dan toch weer een doorzetter en
daar krijg ik energie van.”

• Collegiaal!

GA DAN
NAAR...
www.schatberg.nl/
vacatures
voor de
volledige vacature.

MIDDENPEELWEG 5 | 077 467 77 77
WWW.SCHATBERG.NL | INFO@SCHATBERG.NL
KAMPEREN, DINEREN & RECREËREN IN LIMBURG!
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jessie Vloet
13 jaar
Horst
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik krijg kippenvel van het geluid van
nagels die over het krijtbord gaan.
Soms doet iemand dat voor de grap
in de klas. Daar houd ik echt niet van.
Wel houd ik van het geluid van muziek,
want dan kun je lekker meezingen.
Meestal luister ik naar de Top 40 of
naar mijn favoriete artiest Bruno Mars.
Hij maakt erg leuke muziek.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een Fiat 500 in het mintgroen lijkt
me een leuke auto. Er zijn niet zoveel
mintgroene auto’s, daarom lijkt het me
wel een leuke kleur. Als ik een auto
had, dan zou ik het liefst ermee naar
een warm land rijden.
Als je getuige zou kunnen zijn van
een gebeurtenis in het verleden,

welke zou dat dan zijn?
Dan had ik het concert van Bruno
Mars in Nederland mee willen maken,
dat vond plaats in 2011. Ik heb veel
filmpjes van het concert gezien en de
sfeer leek mij er heel leuk.
Wat is je favoriete uitgaans
gelegenheid in Horst aan de Maas?
Ik ga nog niet echt uit, maar vaak
gaan we met vriendinnen bij iemand
thuis iets leuks doen, bijvoorbeeld film
kijken. Een keer hebben we voor de
grap een film van Bassie en Adriaan
gekeken; De Plaaggeest. Dat was erg
lachen.
Wat zou je nog eens overnieuw
willen doen of beleven?
De musical van groep 8, want dat was
heel leuk. Ik speelde een soort van
presentatrice. Mijn vriendinnen en ik
denken vaak terug aan de musical en
dan moeten we lachen.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik vaak samen met mijn beste
vriendin Tessa vader en moedertje

aan
Jessie Vloet

speelde. Dat vonden we toen leuk om
te doen. Ik denk dat ik toen ongeveer
7 of 8 jaar was.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Ik heb niet echt een nummer dat
een speciale betekenis voor mij
heeft. Maar wel een liedje dat ik
heel vaak heb gedraaid, namelijk
Up Town Funk van Bruno Mars.
Meestal ga ik gelijk meezingen als
ik het hoor. Mijn vader luisterde wel
eens naar Bruno Mars, zo heb ik zijn
muziek leren kennen.
Stad of dorp?
Een dorp, want daar is het lekker rustig.
Een stad lijkt me minder leuk, omdat je
dan niet zomaar naar vriendinnen kunt
fietsen. Dan ben je eventjes onderweg.
Nu wonen mijn vriendinnen redelijk
dichtbij.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Dat zou een telefoon zijn die binnen
één seconde opgeladen is. Ik haat het
om mijn mobiel op te laden, want
het duurt altijd zo lang. Soms is hij

ook sneller leeg als ik bijvoorbeeld
een vrije dag heb of me verveel in de
vakantie.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag in Zuid-Frankrijk
geboren willen zijn, want daar is het
heel mooi weer. Vorige vakantie zijn
we er nog geweest. Ook vind ik Frans
een hele mooie taal.
Wat is jouw stopwoordje?
Een vriendin zei dat ik vaak, als ik iets
laat vallen, zeg dat ik het niet gedaan
heb. Bijvoorbeeld wanneer ik mijn
telefoon laat vallen. Zelf heb ik niet
door dat ik dat vaak zeg.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Laatst heb ik besloten dat ik gewoon op
de havo blijf. Mijn mentor vroeg of ik
halverwege het schooljaar naar havo/
vwo wilde, want dat was mogelijk door
mijn cijfers. Maar ik heb gekozen om
op de havo te blijven, omdat ik niet
van plan ben vwo te gaan doen in het
tweede jaar. Ik heb er eigenlijk niet
lang over na hoeven denken, ik heb het
wel snel besloten.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak vind ik gym, want ik
wil later gymlerares worden. Het lijkt
me leuk om elke dag sportief bezig
te zijn met kinderen. Het stomste
vak vind ik wiskunde, omdat mijn
wiskundedocente een beetje streng is.
Ze geeft vaak heel veel huiswerk op en
dat is niet zo leuk.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De leukste dag in het jaar is
25 september, want dan ben ik jarig.
Op mijn verjaardag komt meestal
de hele familie langs en soms wat
vriendinnen. Dat is altijd heel gezellig.
Op die dag eet ik vooral veel taart en
pak ik cadeautjes uit.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou graag een profvolleybalster
willen zijn. Wie precies weet ik niet.
Ik volleybal al vijf jaar bij Hovoc in
Horst. Het lijkt me leuk om echt in een
hoog team te spelen.

Wij en onze medewerkers wensen
:LMHQRQ]HPHGHZHUNHUVZHQVHQX

onze Prins Chris II proficiat
SUHWWLJHIHHVWGDJHQ
en eenHQHHQ
fantastische
carnaval toe. Alaaf!
JH]RQG6

9RRULQOLFKWLQJHQDGYLHVHQRSGUDFKWHQPEWWRWDOXZ
DJUDULVFKHORRQZHUN]DDPKHGHQFXOWXXUWHFKQLVFKH
ZHUN]DDPKHGHQJURQGYHU]HW RRNYRRUSDUWLFXOLHUHQ
NXQWXYULMEOLMYHQGFRQWDFWPHWRQVRSQHPHQ

Wij werken grenzeloos
groen en grondig

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

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

Tongerveldweg 17 - 5993
Maasbree
WijNH
zoeken
een - Tel. (077) 465 21 92

www.loonbedrijfseelen.nl
www.plantgaten.nl

Allround
Trekkerchauffeur

m/v

met ervaring op gebied van spuitwerkzaamheden.

Ben jij diegene die we zoeken?
Wij bieden je een prettige werksfeer en prima
arbeidsvoorwaarden.
Voor inlichtingen kun je contact met ons opnemen.
Reacties graag richten aan:

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl

Tongerveldweg 17 - 5993 NH Maasbree - Tel. (077) 465 21 92
info@loonbedrijfseelen.nl www.loonbedrijfseelen.nl

Onwetendheid
Ibrahim Alsalhani ging op
zaterdag 7 mei in gesprek met
inwoners uit Horst aan de Maas
over de gebeurtenissen in
Aleppo. Een aantal weken
geleden vielen in de Syrische
stad vele doden door bombardementen.
Een heel goed initiatief:
mensen die face-to-face een
gesprek voeren over gebeurtenissen. Er wordt gepraat, gediscussieerd maar vooral respectvol
gebleven. Dat vind ik het mooie
aan interpersoonlijke communicatie. Dit in tegenstelling tot
massacommunicatie. Hierbij
worden er door media alleen een
beperkt aantal belangrijke
gebeurtenissen gemeld. Ibrahim
Alsalhani merkt terecht op dat de
Nederlandse media amper
uitgebreide berichten hebben
verspreid over de bombardementen in Syrië. Maar het hele punt is
dat wij burgers daartegen wel in
opstand kunnen komen, maar
uiteindelijk schrijven de media
précies wat wij willen lezen.
Namelijk gebeurtenissen die van
invloed zijn op ons, of bij ons in de
buurt gebeurd zijn. Dat is dan ook
deels ónze keuze, want dat vinden
wíj interessant en dat lezen wíj.
Gebeurtenissen die wij niet
interessant vinden en die niet van
invloed op ons zijn, worden nu
eenmaal niet veel gelezen. Dat is
niet interessant voor de winst van
media en zorgt bij ons voor minder
opname van informatie. De
afgelopen weken was ik verbijsterd
over de soms wat respectloze
reacties die geplaatst werden op
Facebook-artikelen van nieuws
sites. Neem bijvoorbeeld de
aanslag op vliegveld Zaventem.
Vele reacties bevatten geen
condoleancebericht maar woorden
met de volgende strekking:
‘Waarom wordt er niets gemeld
over aanslagen in landen in het
Midden-Oosten?’ Dat vind ik ook
spijtig mensen, maar wij als zielige
kleine burgertjes zijn helaas niet in
staat om het hele mediasysteem te
veranderen. Mochten jullie denken:
goh, hoe is die columniste ineens
zo wijs geworden? Leren voor een
examen Maatschappijweten
schappen doet wonderen. Dit
laatste is dan ook aan te raden
voor vele Facebookgebruikers die
duidelijk niet weten waar ze over
praten. Liefs, Anne
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winkel&bedrijf 09
The Travel Club
opnieuw in de prijzen
Opnieuw heeft reisbureau The Travel Club van eigenaresse Nadine Derikx
uit Tienray de Zoover Awards gewonnen voor beste én populairste reisbureau van Nederland.
De Zoover Awards zijn de
afgelopen jaren uitgegroeid tot de
consumentenprijzen in de reiswereld.
Ook dit jaar werd er massaal gestemd
op alle genomineerde partijen in
twaalf categorieën. The Travel Club
is met meer dan tweehonderdvijftig

aangesloten zelfstandig reisadviseurs
de grootste club van onafhankelijke
professionele reisadviseurs van
Nederland aangesloten bij het
Algemeen Nederlands Verbond van
Reisondernemingen ANVR, SGR, en het
calamiteitenfonds.

Ondernemers dragen bij aan
inrichting D’n Oeëze
Stichting Groengroep Sevenum en stichting KnopenLopen richten momenteel het natuurgebied
D’n Oeëze in. Zij krijgen daarbij onder meer hulp van plaatselijke ondernemers die hun naam aan het
project willen verbinden. Zo heeft Peter, eigenaar van restaurant Vitellius, zaterdag 14 mei zijn
gesponsorde bijdrage zelf uitgevoerd door bloemen in te zaaien. Hierdoor ontstaat er een bloemenoase
voor de bijen en vlinders.

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

Het verhaal achter uw vermogen kennen

Vermogensmanagement

HondenDoedag
in Horst
Honden stonden zaterdag 14 mei centraal bij de Vitelia winkel
in Horst. Baasjes konden samen met hun hond een training volgen
en het dier daarna laten masseren. Daarnaast waren onder andere
de dierenarts en een trimsalon aanwezig. Ook kon de hond op de
foto worden gezet.

Door: John Duijkers, Vermogensmanager
De loterij winnen! Stoppen met werken en op wereldreis gaan. Of dat
nieuwe huis bouwen waar we altijd van droomden. Wie wil dat nou niet?

Keuzes maken
Lekker fantaseren over wat we
kunnen gaan doen met het geld dat
we winnen. Iedereen heeft dat vast
wel eens gedaan. Maar er komt meer
bij kijken als u over een groot
vermogen beschikt. Er zijn veel keuzes
te maken. Hoe weet u dat u de juiste
keuzes maakt die passen bij uw
doelen en wensen?
Keihard werken en bedrijf
verkopen
De loterij winnen klinkt natuurlijk
aantrekkelijk, maar er zijn meer
manieren waardoor mensen over een
groot vermogen beschikken. De meesten werken gewoon keihard voor hun
geld of hebben bijvoorbeeld hun
bedrijf of een stuk grond verkocht.
Ook zij komen op een bepaald

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

BROEKEN- EN SCHOENENWEKEN

2E BROEK *
HALVE PRIJS
2E PAAR SCHOENEN
HALVE PRIJS*
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

*tenzij anders aangegeven

waar te maken. Wat is bijvoorbeeld
het rendement dat men jaarlijks moet
behalen om dromen te realiseren of
comfortabel te kunnen leven? Dat is
voor iedereen anders. Een goed verNu en later
mogensplan is dus van groot belang.
Wat regelmatig gebeurt, is dat nabeEn lekker wegdromen is natuurlijk
staanden niet op de hoogte waren van
heerlijk, maar niet altijd realistisch.
een groot vermogen dat is achtergelaVermogensmanagement houdt klanten
ten. Of dat zij ineens te maken krijgen
een spiegel voor; zijn de wensen,
met de juridische kant van een
ambities en dromen haalbaar binnen
overlijden. En dat is niet iets waar men
een bepaalde periode? Of moeten de
op zit te wachten op zo’n moment.
doelen bijgesteld worden?
Er is een gezegde dat luidt: ‘Als je wilt
Daarom is het goed om nu al na te
denken over later. Het geeft erfgenamen dat je dromen uitkomen, ga dan niet
slapen.’ Wij willen juist dat u rustig
rust als ze vooraf vertrouwd raken met
kunt slapen terwijl wij u helpen uw
het beheren van het vermogen.
dromen waar te maken.
Persoonlijke verhaal
Vermogen is veel meer dan een
hoeveelheid geld. Het persoonlijke
verhaal erachter is het allerbelangrijkst.
Het is goed om verder te kijken dan
alleen het realiseren van het hoogste
rendement. Mensen willen inzicht in de
mogelijkheden en geholpen worden om
www.rabobank.nl/horstvenray
persoonlijke ambities en doelstellingen
moment voor keuzes te staan. De bank
heeft een speciaal team van specialisten
(vermogensmanagement) om deze
klanten daarbij te helpen.
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Wat
zeg je?
Gebroken glas in een raam vervangen, de
kozijnen schilderen of een lamp repareren:
sommige klusjes in huis doen we zelf en voor
andere schakelen we liever professionele hulp
in. Die klusjesmannen vinden we vaak via
familie of kennissen. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Het is natuurlijk fijn wanneer je zelf zo handig
bent om de klusjes in huis op te knappen. Iets
meer dan de helft van de inwoners van Horst aan
de Maas, 58 procent, zegt zelf de klusjesman in
huis te zijn. “De meeste klussen doe ik, maar specialistisch werk laat ik aan de vakman over”, zegt
deze persoon. “Ik heb een hele handige man die
alles kan”, grapt een inwoonster. De klussen die
we voornamelijk zelf doen zijn het bijhouden van

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Specialistisch werk laat ik aan
de vakman over’
de tuin, schoonmaken van het huis en schilderen.
Er zijn ook mensen die hun hand niet omdraaien
voor een verbouwing aan de woning.

Nee
59%

Ja
41%

Schakel je wel eens een
klusjesman in?

ben ingeschakeld of die ons aanbevolen is door
familie of vrienden. Ook wordt er gekeken op
internet of in de lokale bladen. Sommigen geven
aan daarbij de voorkeur te geven aan klusbedrijven uit het eigen dorp of
de regio.

De meerderheid, 59
procent, zegt nooit de
‘Voor het echte mannenwerk’
hulp van een klusjesman
in te schakelen. Het
TipHorstaandeMaas
‘Ieder z’n vak’
hebben van een handige
is een samenwerkings
vader, broer of ander
verband tussen
‘Mijn man is klusjesman’
familielid biedt vaak
HALLO Horst aan de
uitkomst. De overige 41
Maas en TopOnderzoek.
procent zoekt hulp bij de professionals. “Grotere
Voor meer resultaten of aanmelden voor
klussen zoals de oprit aanleggen en jaarlijks
de volgende enquête, kijk op
snoeien van bomen en grote struiken, laat ik door www.tiphorstaandemaas.nl
een klusjesman doen”, geeft iemand aan. Daarbij
Reageren?
zoeken we vooral iemand die we al eerder hebwww.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl
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Bespreking Poll week 18

Mijn smartphone staat uit tijdens de Dodenherdenking
Je smartphone aan laten staan tijdens Dodenherdenking? Een ruime meerderheid van de stemmer, 60 procent, vindt dit geen goede zaak. Wanneer we
op 4 mei de slachtoffers herdenken hoort daar niet het geluid van een trillende
of rinkelende smartphone bij. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en enkele
telecombedrijven riepen dit jaar mensen op hun telefoon zelfs helemaal uit te
schakelen, zodat de twee minuten stilte ook daadwerkelijk stil zijn. Het is maar

een kleine moeite om je telefoon uit te schakelen of beter nog gewoon thuis te
laten.
De overige 40 procent snapt het wel wanneer er mensen zijn die toch
graag altijd bereikbaar zijn. We leven nu eenmaal in een samenleving die van
je verwacht altijd bereikbaar te zijn. Zij kunnen het zich niet voorstellen dat er
iemand last heeft van een telefoon die op trilstand staat.

Geen maatregel is te extreem als het om spieken gaat
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Nederland zijn afgelopen week de eindexamens weer begonnen. Elk jaar
zijn er wel leerlingen die proberen te spieken tijdens het examen, ondanks de
grote gevolgen die dit kan hebben. Spiekbriefjes verstop in een pen, het etiket
van je waterfles aanpassen of formules aan de binnenkant van je riem
schrijven, de vreemdste methodes worden uitgeprobeerd. Sommigen proberen
tijdens een toets via internet snel antwoorden op te zoeken. De Irakese
overheid pakt dit probleem rigoureus aan door tijdens examenweken het
internet offline te halen.

Nogal een extreme maatregel. Tijdens elk examen lopen er surveillanten
rond. Je zou toch mogen verwachten dat zij het in de gaten hebben wanneer
iemand spiekt. Bovendien kun je niet een heel land plat leggen, vanwege de
mogelijkheid dat er via internet met examens wordt gefraudeerd. Volgens
mensenrechtenorganisaties is dit zelfs onveilig.
Aan de andere kant hangt er veel van een eindexamen af. Het is daarom
goed dat er strenge maatregelen worden genomen.
Geen maatregel is te extreem als het om spieken gaat. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19)
> Ik kijk altijd naar de ingrediënten van een product > eens 31% oneens 69%

MULDERS BV
aannemingsbedrijf wellerlooi

Voor al uw
bouwwerkzaamheden!

mmm lekker... bakken vol
met
zoete
aardbeien
3 smak

T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

aanbieding 21 en 22 mei

www.mulderswellerlooi.nl

(3x500 gr)

voor €

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

en

6,00

sonata, salsa,
maling centenary,
darselect, elsanta
en lambada’s
van de volle grond
Winkel, terras en museum
vrij toegankelijk

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

WWW.REPAIRGSM.NL

077-3970216

www.aardbeienland.nl

De grootste in de regio: in groenteplanten, geselecteerd op ziekte vrije soorten

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
nten
nu ook éénja
en kuipplanterigen
n

in grote pot ge
kweekt
zeer voordelig

la
d vaste pen zie site
a
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Grote nplant lage prijz
a
voor de a

wel 1.000 op voorraa
d

!

Leibomen superacti
e
12-14 in pot

€ 49,95

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

Een zenuwachtige kriebel
vormt zich in je buik op het
moment dat je de gymzaal, waar
je normaal gesproken de shuttle
run test doet, binnenstapt en
rijen tafeltjes ziet staan. Een blik
op de klok leert dat je nog vijf
minuten hebt. In gedachten
dreun je nogmaals dat rijtje
Duitse woorden op terwijl je met
droge mond plaatsneemt.
De surveillant deelt met een
plechtig gezicht de examens uit
en op zijn teken mag je het
blaadje omdraaien. Het duurt
even voordat je ogen de letters
van de eerste vraag scherp zien
en blij bedenk je dat je daar in
elk geval het antwoord op weet.
Het is voor mij twintig jaar
geleden dat ik eindexamen voor
de mavo deed, mijn havo-examen volgde twee jaar later.
Bovenstaande anekdote is niet
uit het leven gegrepen. Om heel
eerlijk te zijn weet ik me vrij
weinig te herinneren van die
twee keer dat ik eindexamen
deed. Ik meen dat tijdens het
eindexamen in 1997 het circus
zijn tenten vlakbij school had
opgezet en er tijdens een van
die warme meidagen als het
raam openstond af en toe het
gebrul van een leeuw het
klaslokaal binnendrong. En dat ik
na mijn mavo-examen economie
door middel van een herexamen
mijn 5 nog wel kon opkrikken,
maar dat niet deed omdat ik al
lang blij was dat ik uiteindelijk
een voldoende stond. Maar voor
de rest zijn die dagen in een
zwart gat beland. Dat kan
natuurlijk aan de leeftijd liggen
of misschien heb ik de herinneringen daaraan wel gewoon
verdrongen. Laat dat een hart
onder de riem zijn voor de
leerlingen die nu eindexamen
doen. Net als het feit dat bij mijn
sollicitaties me nog nooit
iemand heeft gevraagd naar
mijn eindcijfer voor aardrijkskunde.

. . .of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
op dinsdag 24 mei 2016
Openbare raadsbijeenkomst ter voorbereiding van de Kadernota 2016.
Tijdens deze avond wordt de concept-Kadernota 2016 met de raad en het college besproken
en wordt de raad gevraagd over deze conceptKadernota richtinggevende uitspraken te doen.
Het college neemt die mee bij het opstellen
van de definitieve Kadernota 2016. Deze wordt
(beschouwend) behandeld en vastgesteld in de
raadsvergadering van 12 juli 2016.

De
openbare
raadsbijeenkomst
vindt plaats in de
raadzaal van het
gemeentehuis van
Horst aan de Maas,
aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom. De vergaderstukken
kunnen worden ingezien op de website
www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis en Openbare Werken
op donderdag 26 mei gesloten
Op donderdag 26 mei zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten vanwege een
personeelsdag.
Voor aangiftes van overlijden en geboorte kunt u die dag tussen 08.30 en 09.30 uur bellen met
06 - 53 35 59 73.
Hebt u een dringende melding voor Openbare Werken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende
werkdag, dan kunt u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen. Let op: het gaat alleen om
dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Evertsoord
Driekooienweg 23
Grubbenvorst
Venloseweg 59
Sectie C, nr. 5164
Hegelsom
St. Hubertusstraat 1
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Horst
Sectie C, nr. 4897
Kranestraat ongenummerd
Stationsstraat 90
Janssenweg 42
Dorperdijk

Meerlo
Megelsum 5

Lottum
Konijnskampstraat 3

Venlo
Klaver 6a Greenport

Meterik
Meterikseveld kavel 10

Horst aan de Maas
Regionale Structuurvisie
Wonen Noord-Limburg

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas
Kermis Sevenum 21 t/m 24 mei

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Werken bij de gemeente:
écht niet suf!
Kom naar de InHouse-dag in het gemeentehuis op 27 mei.
Na je studie wonen en werken in de regio
Horst-Venray? Wie weet is werken bij de
gemeente iets voor jou! Neem een kijkje in
de keuken van de gemeente op de InHouseDag voor jongeren van 16 /m 25 jaar.
Je bent welkom op 27 mei tussen 13.00
en 16.00 uur in het gemeentehuis in Horst
(Wilhelminaplein 6).
Laat je inspireren op de informatiemarkt
of doe mee aan een van de workshops.
Kom daarna uitpuffen in de lounge met een
hapje, een drankje en lekkere muziek.

Twee workshops
Na je studie wil je natuurlijk ook een fijne
plek om te wonen. Samen met jou nemen we
tijdens een workshop onze woongemeente
onder de loep. Wat zijn jullie ideeën om lekker
te wonen in de toekomst? Wees creatief: alle
goeie ideeën presenteren we aan wethouder
Bob Vorstemans. We verwachten de echte
feestbeesten in de tweede workshop, waarin
we de vergunningsaanvraag van een feest
doorlopen. Wat moet er eigenlijk allemaal
gebeuren voor het feest kan losbarsten?

Infomarkt
De kans is groot dat je met jouw studie aan
de slag kunt bij de gemeente, zó breed is het
werkveld. Daarom laten we je allerlei soorten
functies zien. Doe je een studie op het gebied
van zorg en welzijn? Ervaar hoe het is om
inwoners op weg te helpen als zij hulp nodig
hebben bij zorg of geldzaken. Ben je meer
thuis in de financiële wereld? Laat je dan
meenemen in de financiële huishouding van
de gemeente. Of is veiligheid meer jouw ding?
Kom dan kijken hoe de gemeente omgaat
met drugscriminaliteit. Maar ook als jouw
studie een andere richting op gaat (bijvoorbeeld communicatie of HRM), is de markt een
aanrader.

Meedoen aan een van deze workshops?
Meld je dan bij voorkeur vooraf even aan via
gemeente@horstaandemaas.nl.

Heb je al zin om aan de slag te gaan bij de gemeente? Onze Potentials In Training (PIT-ters)
vertellen hoe het is om als jongere te werken
bij de gemeente.

Heb je nog vragen?
Stel ze via gemeente@horstaandemaas.nl,
onze Facebookpagina of
Twitter @gemeenteHadM.

WinWinWin
Doe mee aan een van de workshops. We verloten onder de deelnemers een zomerbaantje
bij de gemeente! Helemaal leuk wordt het als
je aan de slag gaat met het ontwikkelen van
een bruisend centrum… en je daarbij ook
nog twee kaartjes voor het slotconcert van
Rowwen Hèze kunt winnen!
Meer dan genoeg redenen dus om langs te
komen op onze InHouse-dag. Zien we jou op
27 mei in het gemeentehuis?

Afgelopen week mocht burgemeester Kees van Rooij maar liefst twee inwoners feliciteren omdat zij de respectabele leeftijd van 100 jaar hebben bereikt. Zowel de heer Vermazeren uit Horst als mevrouw
Mooren - Benders uit Grubbenvorst ontvingen het boeket bloemen en het herinneringsbord. Daarnaast bracht de burgemeester een bezoek aan het echtpaar Derks - van den Beuken uit America vanwege
hun 60-jarig huwelijksjubileum.

De 24 uur van
Horst aan de Maas
Van vrijdag 20 mei 12.00 uur tot zaterdag 21 mei 12.00 uur is er een bijzondere bijeenkomst
voor raadsleden.
Er is veel beweging in de samenleving: de ‘participatiemaatschappij’, de inwoners die initiatieven nemen en de overheid die zich terug trekt
en de rol krijgt om initiatieven te faciliteren.
De rol van de gemeente verandert.
Dit betekent iets voor de manier waarop bestuurders en medewerkers van de gemeente
Horst aan de Maas gesprekken voeren, besluiten nemen en communiceren.

Raadsleden gaan daarom samen met collegeleden en medewerkers van de gemeente
inspiratie opdoen om ‘anders te gaan doen’.
Door op een bijzondere manier, niet zoals
normaal aan de vergadertafel, en ook 24 uur
achter elkaar met elkaar aan dit thema te werken, komen er andere inzichten: anders kijken,
anders zijn, anders doen.

Werkzaamheden
Zwembad De Berkel
Komende week krijgt zwembad De Berkel nieuwe filters. De vervanging van de huidige filters zijn
nodig om de kwaliteit van het zwemwater te blijven garanderen. De filters worden met behulp van
een hijskraan via het dak geplaatst. Dit kan enige overlast voor de omgeving opleveren omdat de
hijskraan voldoende bewegingsruimte nodig heeft.

Komen uw ideeën in aanmerking voor beloning?

Duurzame maatregelen
tegen wateroverlast
Het klimaat verandert en dat brengt ook problemen met zich mee. Waterschap en gemeenten nemen de nodige maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Maar zelf kunt u daar als
particulier of organisatie ook een bijdrage aan leveren. Wie weet, misschien komt uw initiatief
wel in aanmerking voor een beloning! Kom 2 juni naar de informatieavond over Klimaatverandering en duurzaam waterbeheer.
Wat kunt u doen?
Op dit moment belandt heel veel regenwater via
de regenpijpen of via verhardingen in het riool.
Terwijl de natuur hier juist mee geholpen kan
worden. Ongeveer de helft van de verhardingen
waarbij regenwater in het riool komt, is privéeigendom. Eén van de gemakkelijkste dingen
die u thuis kunt doen is het afkoppelen van regenpijpen. Daardoor stroomt het regenwater niet
het riool maar de tuin in waar het in de bodem
wegzakt. Dat kan bijvoorbeeld met een verlaagd
gazon, de aanleg van een infiltratievijvertje,
of met een waterdoorlatend kunststof krat dat
ingegraven wordt. Op www.waterklaar.nl kunt u
meer informatie en voorbeelden vinden.
Uw watermaatregelen belonen
Welke burgers, bedrijven, verenigingen, wijk- en

dorpsraden zijn al bezig met duurzame watermaatregelen? Wij kunnen mogelijk helpen met
kennis of een financiële bijdrage.
Informatiebijeenkomst Klimaatverandering
en duurzaam waterbeheer.
Gemeente en Waterschap informeren op donderdag 2 juni een aantal organisaties over deze
zaken. Niet uitgenodigd en toch geïnteresseerd?
U bent van harte welkom om 20 uur in cultureel
centrum ’t Gasthoês, Gasthuisstraat 25 in Horst.
Graag onderzoeken we of we samen met duurzame watermaatregelen onze omgeving nog
mooier kunnen maken.
Kijk op www.horstaandemaas.nl hoe u zich
eenvoudig aan kunt melden voor de bijeenkomst
en hoe het programma er uitziet.

Zondag 22 m
ei is
AutoArena V
enlo geopend
v
an 10.00 tot

17.00 uur

De nieuwe Tiguan nu bij AutoArena Venlo in de showroom.
Indrukwekkend comfortabel. Uiterst innovatief.
De nieuwe Tiguan biedt een hele wereld aan mogelijkheden; on-road, off-road én online. De nieuwe Tiguan staat nu in onze showroom en is bij ons te bestellen als
voorwielaandrijving of 4Motion, extra complete Highline of sportieve R-line en met een hele reeks zuinige TSI-benzinemotoren en TDI-diesels. Kom snel langs, we
vertellen u graag meer over deze bijzondere SUV. U rijdt hem al vanaf € 28.790.

Een feest van innovatie op 21 en 22 mei in onze showroom in Venlo.
Tijdens de innovatiedagen laten wij u graag zien waarom niet alleen de nieuwe Tiguan een feest is op het gebied van innovatie, maar ook al onze andere modellen.
De meest innovatieve Volkswagens zijn beschikbaar zodat u alle nieuwe snufjes zelf kunt uitproberen. Bovendien is ook de XL1 van de partij.

AutoArena

Venlo, Celsiusweg 5.
Telefoon 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

Bezoek de inn
ovatiedagen
op 21 en 22
Volkswagen Service in:
Venray, Keizersveld 85. Telefoon 0478 - 55 13 00
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Telefoon 077 - 306 06 66
Boxmeer, Handelstraat 9. Telefoon 0485 - 52 16 40

mei

Vanafprijs van € 28.790 is inclusief BTW en exclusief kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdage en leges. Getoonde afbeelding bevat meeruitvoeringen. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Brandstofverbruik in L/100 km: gecombineerd tussen 4,7 en 7,4 L/100 km,
CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 123 en 170 g/km. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag.

Adv_Tiguan_263x200.indd 1

26-4-2016 12:15:23
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Inspraak loont bij oplossing spoorwegovergang Hegelsom
Er is dinsdag 17 mei een besluit genomen over een voorbereidingskrediet van 50.000 euro voor onderzoek naar een oplossing spoorwegovergang Hegelsom.
Eindelijk… hoor ik sommigen
denken. Diverse omwonenden hebben mij meermaals benaderd en
zorgen geuit over de veiligheid en de
frustratie over de lange wachttijden.
Inmiddels weet je vanuit je politieke

activiteiten, dat bepaalde dingen niet
altijd snel gaan. Duidelijk is dat wij
als CDA zowel richting provincie als
ook richting landelijke politiek vaker
aandacht voor deze spoorwegovergang
hebben gevraagd. Samenwerking en op

het goede moment de signalen versterken heeft er mede voor gezorgd dat er
iets gaat gebeuren. Tijdens de inspraakavond op 13 april heeft de gemeente
goed geluisterd naar de ideeën en
inzichten van omwonenden en ook
naar de zorgen van het Citaverde en
dorpsplatform Hegelsom. Dit is een
voorbeeld van hoe burgers betrokken worden en waarbij de wethouder

positief de signalen heeft opgepakt en
meteen aan de slag is gegaan. Wij als
CDA willen ons voor minimaal twee
zaken sterk maken. Op de eerste plaats
een goede oplossing voor langzaam
verkeer door middel van een tunnel
of brug. Op de tweede plaats géén
toename van verkeer Asdonckerweg en
Heijnenstraat. Dat laatste gaat in onze
ogen leiden tot een minder wense-

lijke situatie, omdat daar nu al veel
langzame verkeerdeelnemers rijden.
Ik ben blij dat omwonenden en aangrenzende bedrijven de weg naar mij
goed weten te vinden. Wij zullen ons
inzetten dat deze weg zal gaan leiden
naar een structureel veilige oplossing.

willekeur en onnodige regels waarop
normaal toch nooit gecontroleerd
wordt. De gemeente zou de regel ook
anders kunnen interpreteren, door te
stellen dat gestapelde balen gedroogd
gras geen constructie zijn, wat een van
de voorwaarden is voor de definitie
‘bouwwerk’.
Als ze dat niet wil is het ook
eenvoudig een generale regel te
maken en dat aan de agrariërs rond te
sturen. Bijvoorbeeld dat stapels balen
gedroogd gras voor eigen gebruik

wel zijn toegestaan. De gemeente
zou eenvoudig de grondbezitters/
gebruikers kunnen vragen of deze
werkwijze door hen wordt toegepast
en dit dan zonder de kosten van
het aanvragen van een vergunning.
Wel zou de gemeente dan per brief
bekend moeten maken dat dit is
toegestaan. We zullen proberen of we
deze vereenvoudiging in gang kunnen
zetten.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Alex Janssen,
CDA Horst aan de Maas

Onnodige regels
Vaker spreken we over onnodige regels. Daarom kort een voorbeeld
van zo’n regel.
Van een gebied met een agrarische bestemming (voor ondernemer
of particulier) zou je verwachten dat
het toegestaan is om dat wat noodzakelijk is en natuurlijk verbonden
met de uitoefening van je beroep of
hobby, ook is toegestaan. Natuurlijk,
grote gebouwen of installaties
vereisen een vergunning. Maar wat
te zeggen van een stapel gedroogde

balen gras? Na een controle werd er in
zo’n geval met dreiging van handhaving en dwangsommen opgetreden.
De eigenaar was niet in het bezit van
een vergunning. Het probleem is dat
de eigenaar zijn gras na maaien tot
balen heeft laten verwerken. Dat is
geen probleem, maar het vervolgens
bij elkaar brengen op een stapel als
voorraad voor zijn dieren voor de win-

ter is wel een probleem. Dan oordeelt
de gemeente overeenkomstig haar
interpretatie van de regels dat het een
bouwwerk is. Daarvoor is een vergunning nodig. Dat lijkt vreemd, voor land
met een agrarische bestemming en
lang niet iedereen zal die regel kennen,
terwijl er ook nooit op is gehandhaafd,
behalve dan, wanneer er een klacht
is. Dan wordt het dus ook willekeur en
ontstaat rechtsongelijkheid.
Het gaat hier niet zozeer over
zwakke handhaving, maar juist om

in de gezellige
dorpskern
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de gezellige
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van Grubbenvorst!
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Oplevering vanaf december 2013
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bouwplaats
op 5 en 26 oktober 2013
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vanaf
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2013
van
11.00
tot
13.00
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‘Wonen in Grubbenvorst vanaf E197.000,- v.o.n.’
www.opsantfort.nl

‘Wonen in Grubbenvorst vanaf E197.000,- v.o.n
InterMakelaars
T. 077 398 90 90
horst@intermakelaars.com

InterMakelaars
T. 077 398 90 90

Sannen BV
www.opsantfort.nl
T. 077 382 77 88
info@sannen.nl

Sannen BV
T. 077 382 77 88
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Dodenherdenking in Sevenum
Op woensdag 4 mei was er weer de jaarlijkse dodenherdenking in
Sevenum. Het oranje comité had een spreker uitgenodigd die zelf 13 jaar
was tijdens de tweede wereldoorlog. De kinderen vroegen naar de angsten
van deze man indertijd. Deze liet blijken dat hij erg bang was geweest en
dat het een moeilijke tijd was.
Na deze indrukwekkende
verhalen hadden we een dienst in de
kerk opgeluisterd door het seniorenen een kinderkoor. In de dienst
werd door de pastoor gevraagd

te denken aan de slachtoffers in de
landen waar nu nog oorlog is. Na
de dienst was er een stille tocht
naar het oorlogsmonument waarin
de namen van de Sevenumse

oorlogsslachtoffers gegraveerd staan.
Er werden ook gedichten voorgelezen
door verschillende kinderen en
volwassenen.
Wat mij in het bijzonder raakte
was dat het oranje comité ook
kinderen betrekt in de jaarlijkse
dodenherdenking. Het is  belangrijk
dat kinderen beseffen dat er voor deze
vrijheid geleden is en dat vrijheid niet
vanzelfsprekend is. Het is groot goed

om in vrijheid te mogen leven. Het zou
zomaar anders kunnen zijn.
Geweldig vond ik de grote
opkomst voor de dienst in de kerk
en de stille tocht. De grote saam
horigheid onder de mensen die deze
dodenherdenking bij wonen zegt mij
dat we onze oorlog slachtoffers niet
vergeten. Temeer daar de doden
herdenking tevens wordt bijgewoond
door veel jonge mensen die de oorlog

niet hebben meegemaakt maar uit
respect voor vrijheid en de slacht
offers die hiervoor zijn gesneuveld,
mee lopen met de stille tocht.
Het doet goed  dat de Sevenumse
bevolking  gevallenen van toen nog
wil herdenken. Wij mogen zulke
vreselijke dingen niet vergeten en er
van willen leren.
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

Burgerkracht en zwemmen in algemeen belang
Jarenlang kwam ik wekelijks voor de zwemles van mijn kinderen in
zwembad de Berkel. Zondagochtend 17 april was ik er opnieuw om
geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen van het zwembad.
Nu het Floriadebad van de
baan is, staan we voor een keuze:
een nieuwe zwemvoorziening in
onze gemeente of zwembad de
Berkel aanpassen? Van het bezoek
aan de Berkel is mij een aantal zaken
bijgebleven. De drukte en gezelligheid
in het bad met vooral gezinnen,

het multifunctionele karakter van het
bad, de prima staat van de technische
installaties en de enthousiaste en
betrokken medewerkers. Maar ook
de fors afgenomen jaarlijkse kosten
en de kansen die er liggen om de
energievoorziening te koppelen met
‘t Gasthoês en de Mèrthal. Ik heb mijn

aanvankelijke beeld van een gedateerd
zwembad bijgesteld. Mij bekroop een
gevoel van dat we het kind niet met
het badwater weg moeten gooien.
Onderweg naar huis moest ik
echter denken aan de presentatie
van de Sportzone en de plannen van
zwemvereniging HZPC (500 leden) voor
een nieuw bad. Met volop sportieve
kansen. Aan ons de uitdaging om van
deze twee burgerkrachten, behoud de
Berkel versus een nieuw zwembad,

straks algemeen belang te kneden en
te kiezen voor een betaalbare zwemvoorziening waar al onze (sportende)
inwoners nog jarenlang van kunnen
genieten. Terwijl ik dit schrijf kijk ik
met een schuin oog naar Radar over
de marktwerking in de gezondheidszorg. Een compleet doorgeslagen en
vooral ondoorzichtig systeem waar
de patiënt bijzaak lijkt te zijn. Het zou
moeten draaien om kwaliteit- en
kostenbewustzijn maar het draait om

perverse financiële prikkels. Nu zult u
denken wat heeft dit met de Berkel te
maken. Ook bij een zwemvoorziening
leeft het beeld dat privatisering beter
en goedkoper is. Ik weet het nog
niet. Laten we ons niet rijk rekenen
en altijd handelen vanuit het besef
dat goede voorzieningen geld mogen
kosten.
Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas

Spurkt 1
5804 AR Venray
www.oliver-tolas.com

VACATURE MEDEWERKER
VERKOOP BINNENDIENST

INFO EN
AANMELD
AVOND

Over ons:

Oliver-Tolas Healthcare Packaging BV, gevestigd in Venray, levert op maat
gemaakte steriliseerbare verpakkingen voor de medische en farmaceutische
industrie. Wij maken deel uit van een gezond en sterk groeiend bedrijf dat
vanuit vestingen op drie continenten veeleisende klanten bedient met innovatieve
produkten. Wereldwijd zijn we één van de marktleiders in deze branche.
Zie voor meer informatie over Oliver-Tolas Healthcare Packaging onze site
www.oliver-tolas.com

Wie zoeken we:

Oliver-Tolas heeft wegens groei behoefte aan een enthousiaste MEDEWERKER
VERKOOP BINNENDIENST. In deze functie ben je een belangrijk
aanspreekpunt voor onze internationale klanten en behartig je hun belangen
binnen onze organisatie, zowel in Nederland als in de VS. Onze voertaal is Engels.
Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden en administratief verwerken van het
gehele ordertraject, waaronder de productspecificaties, offertes, orderbevestigingen
en orderwijzigingen. Daarnaast ben je betrokken bij de afhandeling van klachten.
Onze werkwijze is niet standaard en kent veel uitzonderingen....

DONDERDAG
26 MEI 2016

Wat vragen wij:

18.30 - 20.30 UUR

Je bent enthousiast, klantgericht en doortastend, je neemt initiatief, bent leergierig
en een teamspeler. Door je open persoonlijkheid maak je gemakkelijk contact; je
pakt graag de telefoon om klanten proactief te benaderen. We zouden het fijn
vinden als je, naast uitstekend Engels ook een woordje Frans en/of Duits spreekt
en schrijft. Je hebt met succes een HBO opleiding in een commerciële richting
afgerond en hebt zin om te werken! Enkele jaren ervaring is prettig maar geen
vereiste. Je bent bij voorkeur fulltime beschikbaar.

KEIZERIN MARIALAAN 2
HELMOND

Wat bieden wij:

WWW.ROC-TERAA.NL

Bij Oliver-Tolas wordt er gewerkt in een moderne, gezonde en internationale
werkomgeving.
Wij bieden je een uitdagende baan in een actief team tegen een concurrerend
salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Herken je jezelf in deze beschrijving, stuur dan je reactie mét CV vóór 15 juni a.s.
naar Saskia Baken, afdeling HR: sbaken@oliver-tolas.com

26058

Zo kom je met ons in contact:
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Wittenhorst kan
juichen na goede
tweede helft
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
In de allerlaatste wedstrijd van het seizoen op zondag 15 mei moest de
beslissing gaan vallen welk team naast SSS’18 uit Overloon de nacompetitie
moet gaan spelen; Venray, Deurne of Wittenhorst. De wedstrijd tussen
SV Deurne en RKsv Wittenhorst springt dan meteen in het oog. Wittenhorst
hoefde ‘maar’ gelijk te spelen.
Na het eerste fluitsignaal was het
Wittenhorst dat met plaagstootjes de
aanval zocht. De thuisclub nam het
spel echter over en bleef zo in de
eerste helft een veldoverwicht houden.
Het claimde in de 5e en 12e minuut
twee gevaarlijke acties. Aan de andere
kant was het Denny Bongers die met
een schot uit een corner voor enige
opschudding zorgde. Parfait Luwawa
mikte met een afstandsschot naast.
In de slotfase van de eerste helft kon
uit een voorzet van Jeffrey Spee Willem
Heijnen bereikt worden. Hij kopte nipt
over.
Na de pauze ging het dan
gebeuren. De thuisclub moest wel
meer aandringen en dit gebeurde
in de beginfase dan ook. Maar de
achterhoede van de oranjemannen
stond zijn mannetje en kwam zonder
kleerscheuren uit deze fase. Wittenhorst
kwam steeds beter in het spel en had
verschillende grote mogelijkheden om
uit te breken. De vleugelspelers Joost

van Rensch en Denny Bongers konden
zich onderscheiden met mooie acties.
De spanning bleef stijgen, zeker toen
Dennis van Groen namens Deurne met
een gevaarlijk schot doelman Sjors
Witt tot een redding dwong. Dit was
eigenlijk het gevaarlijkste wapenfeit
van Deurne. Wittenhorst strooide met
leuke aanvallen voornamelijk via de
vleugels. In de zinderende slotfase
bleef Wittenhorst de betere ploeg.
Met de inbreng van Bram Rubie kreeg
het tenslotte de verdiende beloning.
Bram haalde verwoestend uit na een
mooie pass en de vele Wittenhorstsupporters konden gaan juichen.
Onhoudbaar vloog de bal in het doel,
0-1. De ontlading was groot. Zeer
verdiend kon Wittenhorst de voorsprong
over de streep brengen en het feest
kon gaan beginnen. Wittenhorst kan
met plezier terugkijken naar een van
de betere wedstrijden, waarin inzet
én collectiviteit hoog in het vaandel
stonden.

AVV-SV Lottum: 0-2

America verzuimt te scoren
Door: voetbalvereniging AVV
In een matige laatste competitiewedstrijd op zondag 15 mei verzuimde America te scoren tegen
SV Lottum en al in de eerste helft afstand te nemen. SV Lottum daarentegen was veel effectiever en
wist twee keer het net te vinden. America eindigde uiteindelijk als vijfde in de 5e klasse F.
(Foto: Hay Mulders, AVV)

Crist Coppens
Lekkere sudderlapjes
4 stuks €6,95

geldig t/m zaterdag
21 mei 2016

VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

100 gram cervelaat en 100 gram
boterhammenworst samen €2,50

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Wij zoeken een fulltime

front-end developer
www.kempencommunicatie.nl/vacature

werkt direct
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Paul Verhaegh
Penaltybokaal in
Kronenberg
SV Kronenberg organiseert op zaterdag 21 mei voor de tweede keer
de Paul Verhaegh Penaltybokaal. Bij dit toernooi voor jeugdspelers zal de
verdediger van het Duitse FC Augsburg ook zelf aanwezig zijn.

GFC’33 D1 weer kampioen
Door: voetbalvereniging GFC’33
GFC’33 D1 van voetbalvereniging Grubbenvorst is donderdag 12 mei kampioen geworden.
De wedstrijd tegen SSS’18 D1 uit Overloon werd gespeeld in Grubbenvorst. Het voetbalteam GFC’33 had
een succesvol seizoen. Ze werd ongeslagen najaarskampioen, haalde de halve finale van het
bekertoernooi en is nu voorjaars kampioen in de eerste klasse 301. Met een doelsaldo van
61 doelpunten voor en maar 10 doelpunten tegen.

SV Melderslo verliest
van HBSV
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging SV Melderslo speelde maandag 16 mei een wedstrijd tegen het eerste
team van voetbalvereniging HBSV 1 uit Hout- Blerick. De wedstrijd vond plaats op Sportpark Schansheide in Venlo.
Het team van Melderslo toonde bij
opkomst van HBSV haar respect voor
de kampioen door het vormen van een
erehaag. Melderslo trad door blessures
en een schorsing deze middag aan met
een wel heel jong elftal. HBSV leek op
oorlogssterkte en gaf al snel te kennen
dat het deze middag haar sportieve
plicht wilde gaan vervullen.
Balverlies in de tiende minuut werd
doeltreffend uit gecounterd, waardoor
een 1-0 volgde. Een tijdje later konden
de handen van zowel doelman Remco
Verstraaten als Luc Hendrix niet voorkomen dat de 2-0 werd aangetekend.

In de 29ste minuut was de kopbal van
Bart Theeuwen het eerste wapenfeit
voor Melderslo, dat bleek tevens ook
het laatste in de eerste helft.

Mooie aanvallen
In de tweede helft was HBSV
opnieuw de betere ploeg. De kansen
voor Melderslo waren op een hand te
tellen. HBSV liet met verzorgd spel en
soms erg mooie aanvallen zien dat
zij de terechte kampioen zijn. De 3-0
was hier een goed voorbeeld van.
Een snelle bal over links werd met een
lange bal verlegd naar rechts. De mooie

voorzet vanaf hier werd bij de eerste
paal nog wel net gemist, maar bij de
tweede paal werd hij binnen getikt.
In de 78e minuut liet een afstandsschot, dat door een Melderslose verdediger werd aangeraakt, keeper Remco
kansloos. Het werd 4-0. Uiteindelijk
werd in de 80e minuut de eindstand
van deze middag bereikt. Een droog
afstandsschot in de korte hoek betekende 5-0. Melderslo eindigde daarmee op een verdienstelijke achtste plek
en heeft daardoor de kans om volgend
jaar een volgende stap te zetten, een
top vijf klassering in de vierde klasse.

Verschillende prominenten in het
voetbal zullen aanwezig zijn. Zo leidt
scheidsrechter Reinold Wiedemeijer
de finales van het toernooi.
Ook internationaal scheidsrechter
Vivian Peters probeert bij het toernooi
te zijn. Verder zullen er verschillende
oud-ploeggenoten van Verhaegh uitvechten wie de beste penaltynemer
is. Daarnaast is er een loterij met
meer dan dertig prijzen, waaronder

het originele shirt dat Arjen Robben
droeg tijdens het WK tegen Brazilië.
Het toernooi begint om 10.00 uur
met de voorrondes voor alle leeftijden
van de penaltybokaal en het geven
van voetbalclinics. ’s Middags begint
de Paul Verheagh Penaltybokaal en
als afsluiting zal Verhaegh samen
met enkele oud-ploeggenoten van
SV Kronenberg en PSV uitvechten wie
de echte specialist is.

Schilderwerken

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 38 00 98

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Dubbelle winst voor Hegelsom F1
Door: VV Hegelsom
In de tweede klasse Fairplay Voetbal 301 voorjaar is het team van Hegelsom F1 donderdag 12 mei
ongeslagen kampioen geworden. De mannen wonnen hun laatste wedstrijd tegen RKsv Wittenhorst.
Aansluitend volgde de rondtocht op de ‘platte kar’ gereden door Ger Nijsen door Hegelsom city, waarna
in de kantine het feest verder ging. Zaterdag 14 mei speelden de rood-witten in Vierlingsbeek voor de
Regio 3 KNVB bekerfinale. Deze wedstrijd tegen MVC ’19 werd na een zeer spannend strijd met 3-1
gewonnen. Door deze prestatie mogen de jongens op zondag 5 juni aan treden op de ‘Dag der
Kampioenen’ en gaan strijden om District Beker Regio Zuid 2. Op vrijdag 20 mei wordt van 18.30 tot
19.15 uur een receptie gehouden in de kantine van VV Hegelsom.

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945
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(leerling)tegelzetters!
Wegens een groeiende orderportefeuille zijn wij
dringend op zoek naar tegelzetters met ervaring
en leerlingtegelzetters om ons team te komen
versterken. Wij zijn werkzaam bij zowel de
particuliere klanten als bij aannemers.
Ben jij zelfstandig, kun je goed met klanten
omgaan en zoek je een afwisselende baan,
dan zijn wij op zoek naar jou!
Stuur je CV bij voorkeur per mail naar:
info@rongenvof.nl.
Tegelzettersbedrijf Rongen v.o.f.
Keizersveld 22 5803 AN Venray
Tel. (0478) 55 04 10
Website: www.rongenvof.nl
E-mail: info@rongenvof.nl

Hegelsom B1 kampioen
Door: VV Hegelsom
De B1 van voetbalvereniging Hegelsom is kampioen geworden in de voorjaarscompetitie, derde
klasse 303. Zij behaalden 24 punten uit negen wedstrijden. Het kampioenschap werd definitief
gemaakt met een overwinning met een uitzege op Ysselsteyn B2 op 30 april, maar de winst in de
topper tegen Montagnards B1 een week eerder was zeker zo belangrijk.

Limburg Express Cycling Team

Meggie en Max Rijvers uit
Lottum naar NK Wielrennen
De 11-jarige Meggie en de 9-jarige Max Rijvers uit Lottum hebben zich op vrijdagavond 13 mei in Haelen
definitief gekwalificeerd voor de Nederlandse kampioenschappen wielrennen voor de jeugd in Bodegraven-
Reeuwijk. De broer en zus komen uit voor het Noord-Limburgse Limburg Express Cycling Team.

Wij werken voor jóu!

Het NK wordt op zaterdag 4 juni
verreden voor jongens en meisjes
tussen 8 en 14 jaar. In Haelen
werd een tijdrit van 1,1 kilometer
gehouden als laatste selectiewedstrijd
om plaatsing voor het NK veilig

te stellen. Max won deze in zijn
categorie drie. Meggie was het
snelste meisje en werd tweede in
categorie vier. In totaal beslisten
drie criteria en twee tijdritten over
de plaatsing voor het Nederlands

Kampioenschap. In 2015 werden
de twee jeugdige wielrenners
opgenomen in de selectie van
Limburg Express Cycling Team, dat
verder vooral uit amateurs en masters
bestaat.

AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Tractorchauffeur – Vac.nr. P009860

Je bent verantwoordelijk voor grondbewerkingen met de tractor.
Daarnaast voer je ziekte- en onkruidbestrijding en klein technisch
onderhoud uit. Je hebt ruime ervaring met de tractor.

Productiemedewerker groenteteelt – Vac.nr. P009439

Je voert alle werkzaamheden uit in het oogstproces en bij de verwerking van wortelen. Je hebt een afgeronde mbo-opleiding, ervaring
met tractor rijden en affiniteit met vollegrondsgroenteteelt.

Operator glastuinbouw zaailijn – Vac.nr. P009234

Je bedient de zaailijn voor de trayplanten, stelt machines in, verricht
(preventief) onderhoud en lost storingen vakkundig op. Je hebt een
afgeronde mbo-opleiding richting techniek en/of tuinbouw.

Medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P010043

Je werkt in de dek- en drachtstal. Je hebt een afgeronde mbo-opleiding niveau 3/4 richting veehouderij en ervaring in de functie.

Teeltmedewerker plantenkwekerij – Vac.nr. P009673

Je bereidt de teelt voor en regelt de dagelijkse gewasverzorging. Ook
maak je bestellingen klaar en verricht je klein technisch onderhoud.
Je hebt ervaring in de functie.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Wittenhorst C1 wint internationaal toernooi
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het C1-team van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst heeft op zondag 15 mei een internationaal
voetbaltoernooi in Arnhem gewonnen. Na zaterdag drie wedstrijden gespeeld te hebben en op de
eerste plaats te eindigen in de poule, werden er op zondag nog drie wedstrijden gespeeld. Na twee
wedstrijden met 2-0 gewonnen te hebben moest Wittenhorst de laatste winnen om in de finale te
komen. En dat deden ze met 4-1. De finale werd gespeeld tegen het Duitse SC Dunher. Wittenhorst
stond met 1-0 voor en SC Duhner kreeg in de laatste minuut een penalty. Deze werd gestopt door de
Horster keeper.
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Synchroonzwemmen

HZPC presenteert
Synchrowattuh Show
De afdeling synchroonzwemmen van zwemvereniging HZPC uit Horst presenteert op vrijdag 20 mei en zaterdag
21 mei de Synchrowattuh Show. Op vrijdag om 20.00 uur en op zaterdag om 11.00 uur laten zij in zwembad
De Berkel in Horst zien wat synchroonzwemmen nu precies is.

Horster
Volleybaltoernooi
Volleybalvereniging Hovoc organiseert op vrijdag 27 en zaterdag
28 mei voor de 49e keer het Horster Volleybaltoernooi op het grasveld
achter het Dendron College. Dit jaar kan er voor het eerst gespeeld
worden op de vier nieuwe beachvolleybalvelden.
Op vrijdagavond wordt er beachvolleybal aangeboden. De nieuwe
beachvolleybalvelden worden deze
avond officieel geopend met onder
andere een demowedstrijd met lokale
volleybalinternational Nico Freriks.
Op de vrijdagavond is er een dames-,
heren- en een mixklasse, waarbij op
de niveaus hoog, midden en laag
wordt gespeeld. Het toernooi start om
18.30 uur en wordt afgesloten vanaf
22.00 uur in de tent met dj Angel.
Op zaterdagmorgen zijn de
jeugdvolleyballers aan de beurt.
Niveau 1, 2 en 3 spelen van 10.00
tot 12.30 uur. Niveau 4, 5 en 6 en de
C-jeugd gaan van 10.00 tot 15.00 uur
het veld op. Op zaterdagmiddag vanaf
13.15 uur is het dan de beurt aan
de A- en B-jeugd en de recreanten
en senioren. Voor de recreanten is
er een recreatieve poule, zonder
actieve spelers, en een open klasse.

“Als er aan een synchroonzwemster
wordt gevraagd aan wat voor sport
zij doet, krijgt zij vaak als reactie:
synchro…wattuh? Hier willen wij voor
eens en altijd een eind aan maken”,
aldus HZPC.
De synchroonzwemsters hebben
maanden geoefend en getraind voor
de uitvoering van hun groepsdansen,

solo’s en duetten.
De show wordt gepresenteerd
en aan elkaar gespeeld door Esther
Jacobs, die vorig jaar samen met
Roos Gielen de uitvoering van De Kleine
Zeemeermin regisseerde en Lonneke
Smits, toneelspeelsters en moeder van
de jongste synchroonzwemsters van
de groep. Alle synchroonzwemsters,

van beginners tot gevorderden,
gaan in totaal vijftien dansen op een
speciale manier opvoeren. Zij voeren
het publiek mee op een tocht door
het water waarbij zichtbaar wordt wat
synchroonzwemmen nu eigenlijk is en
wat je ervoor moet doen.
Voor meer informatie, kijk op
www.hzpc-horst.nl
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Recreatief kan er gespeeld worden
door dames-, heren- en mix-teams.
In de open klasse zijn er alleen mixpoules.
Bij voldoende aanmeldingen
wordt er een aparte poule voor
bedrijventeams en een aparte poule
voor ketenteams gevormd. Door de
samenwerking tussen Synthese en
Hovoc worden er dit jaar veel aanmeldingen van keten en vriendengroepen
verwacht. Voor deze groep wordt ook
voetvolley aangeboden. Het plan is
om dit deel van het toernooi met
een demowedstrijd voetvolley door
de talenten van Wittenhorst af te
trappen.
Op zaterdag duurt het programma
tot 19.00 uur. Daarna worden de
winnaars van het toernooi gehuldigd.
Voor meer informatie over het
toernooi en aanmelding ervoor zie de
website van Hovoc: www.hovoc.nl

NIEUW: ESCAPE HOUSE
scape room
Toffe veTTe e
ren in Hors t!
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HORST

ecT
reserveer DIr
085 489 8960

Bekijk alle Toffe Escape Rooms & meer info op www.

Gratis voetchecks
Pijnlijke of vermoeide voeten?
Last van uw enkels of knieën?
Heeft u reuma of diabetes?

Kom dan langs op
donderdag 26 mei
Een specialist van Penders Voetzorg beoordeelt de algehele
conditie en stand van uw voeten. Na de voetcheck krijgt u
geheel vrijblijvend een persoonlijk advies.
U bent van harte welkom op tussen 13.30 en 18.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.

Kampioenschap voor korfbal
Lottum
Door: korfbalvereniging SV Lottum
De meiden van SV Lottum E1 afdeling korfbal zijn dinsdag 10 mei op eigen veld voor een talrijk
gekomen publiek kampioen geworden van de tweede helft veldcompetitie. Zij wonnen met duidelijke
cijfers van United E2: 12-2. Doordat ze zaterdag 14 mei ook nog hun laatste wedstrijd wonnen zijn ze
ongeslagen kampioen geworden. Ook in de zaalcompetitie werden ze al kampioen waardoor het voor
de meiden en hun leidsters Irina en Eefje een topseizoen is geworden.

PAST schoenen
Hoofdstraat 14
5961 EZ Horst
T: 077 39 70 197

www.pastschoenen.nl
www.pendersvoetzorg.nl

20

cultuur

19
05

Promsconcert Sevenum Basisscholen doen mee
Harmonie Unie uit Sevenum organiseert op vrijdag 15, zaterdag 16 en
zondag 17 juli Proms Sevenum. De concerten vinden plaats in Sporthal
De Kruisweide.
De harmonie treedt op met
diverse gastartiesten onder het thema
Made in Holland. Vrijdagavond 15 juli
is gratis voor mantelzorgers uit Horst
aan de Maas en hun gezin. Zaterdag
16 juli is toegankelijk voor iedereen.
De zondagmiddag is bestemd voor de
jeugd van Sevenum met het thema
’Musicals in Concert’. De jeugdharmonie bestaat dit jaar 25 jaar en is
deze middag te horen en te zien,
samen met hun eigen gastmuzi

kanten. Dirigent Robbie Snoek:
“Mantelzorgers vormen een bijzondere
en heel belangrijke groep vrijwilligers.
Zij verzorgen, in veel gevallen lang
durig, een naaste. Als harmonie willen
we hen graag ondersteunen, maar
ook onze waardering laten blijken.
Dat doen we door ze op dit bijzondere
concert te trakteren. Daarmee brengen
we op een mooie manier cultuur en
zorg bij elkaar.” Kijk voor meer informatie op www.promssevenum.nl

aan landelijk verkeersexamen
Ongeveer 470 basisschoolleerlingen in de gemeente Horst aan de Maas namen afgelopen weken deel aan het
schriftelijk en praktisch verkeersexamen. Het examen werd georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN)
afdeling Horst aan de Maas.

Op verschillende plaatsen in
de gemeente werden fietsroutes
uitgezet die de leerlingen moesten
volgen.

Vrijwilligers van VVN en
enkele leerlingen van het
Dendron College beoordeelden
de basisschoolscholieren en hun

verkeersgedrag op een zestal
punten. Na een aantal theoretische
herkansingen slaagden alle
leerlingen voor het verkeersexamen.

Jubileumeditie Funpop
De twintigste editie van het openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking Funpop vindt
zaterdag 28 en zondag 29 mei plaats. Het festival wordt gehouden op het evenemententerrein Kasteelpark ter Horst
in Horst.

Rommelmarkt bij
de Twister
Basisschool de Twister in Horst houdt op donderdag 19 mei een
rommelmarkt. Deze duurt van 16.00 tot 19.00 uur.
Op de markt worden diverse
spulletjes verkocht, waaronder zaken
die zijn overgebleven na de verhuizing naar de nieuwe locatie. Dit zijn
onder meer spellen en puzzels, tafels

en stoelen en boeken. De opbrengst
van de rommelmarkt gaat naar de
school. Hiermee wordt de speelruimte
rondom het nieuwe schoolgebouw
ingericht.

Kinderconcert
harmonie Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst houdt op zondag 29 mei een
kinderconcert. Dit concert vindt plaats in zaal Froxx in Horst en begint om
10.30 uur.
Tijdens het concert treden de
jeugdharmonie, slagwerkgroep,
blokfluiters en samenspelgroep van
de harmonie op. Kinderen mogen ook

zelf instrumenten uitproberen. Als zij
het leuk vinden kunnen zij zich dan
aanmelden voor proeflessen bij de
harmonie.

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

r
Al mee ar
a
j
dan 22 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Verschillende bekende artiesten
gaan op het festival optreden.
Het thema is dit jaar ‘Funpop…
20 jaar Fun!’. Zaterdag staan onder
meer optredens van Fabrizio, Ali
B, The Kik en Wolter Kroes op het

programma. De dag daarna zullen
artiesten zoals Jan Smit, Corry
Konings en Gers Pardoel het podium
betreden. Die zondag wordt er ook
weer om de Funfactor gestreden.
Naast alle muzikale optredens zijn er

ook veel andere dingen te beleven
op het festivalterrein. Zo kunnen
bezoekers zich laten schminken, is er
de mogelijkheid om te knutselen en
zijn er verschillende theaterfiguren
aanwezig.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Te koop

VERSE
AARDBEIEN
en

SEIZOENSFRUIT
maandag t/m vrijdag
08.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
zaterdag
08.00-12.00 en 13.00-16.00 uur

Aardbeiautomaat
Elke dag, ook zondag
08.00-22.00 uur

Mts. Sijbers

Campagneweg 26 Meterik

.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

VELE KLEUREN

SURFINA’S NU E 0,75
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

Plantenkwekerij
Hoveniersbedrijf

Molengatweg 4, Horst

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Tel. 077 - 398 29 22 / 06 - 54 30 69 64
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Maaltijdbezorgers gehuldigd
De Maaltijdservice heeft onlangs tijdens de jaarlijkse feestavond enkele vrijwilligers uit Horst aan
de Maas in het zonnetje gezet. De volgende jubilarissen werden daarbij gehuldigd: Hay Houben, Leo
Custers en Tony Fulfort. Zij bezorgen allen 10 jaar maaltijden. Jan Martens voor 15 jaar maaltijdbezorger, Jan van de beuken (20 jaar maaltijd bezorger) en Joan Lenders (25 jaar maaltijd bezorgster). De
feestavond vond plaats in Ysselsteyn.

De Kantfabriek

Kinderworkshop
natvilten
Kinderen vanaf 5 jaar oud kunnen op woensdag 25 mei van 14.00 tot
16.00 uur in Museum de Kantfabriek in Horst terecht voor een workshop
natvilten.
Natvilten is een hele oude techniek
waarbij met warm water, zachte
zeep en noppenolie gewreven wordt
over de zachte, gekleurde stukjes
wol. Hierdoor gaat de wol krimpen
en vervilten. Het eindresultaat van
de workshop wordt een lapje. De
kinderen kunnen een keuze maken

uit het maken van een schilderijtje,
bloem, telefoonhoesje of onderzetter.
Alle benodigde materialen zoals stof,
takjes en kant zijn aanwezig en het
weefwerk mag na afloop naar huis
worden genomen. Opgeven voor de
kinderworkshop kan tot zondag 22 mei
via curcus@museumdekantfabriek.nl

www.

.com

SpeedDATEN...?

Funpop onthult
mascotte
Bij het restaurant ‘Bij Christoffel’ aan de Maas in Broekhuizen
werd donderdag 12 mei een netwerkbijeenkomst georganiseerd
door de organisatie van Funpop. Funpop organiseert dit jaar voor
de 20e keer op rij het festival voor mensen met een beperking,
reden voor een feest dus. Uitgenodigden werden ontvangen door
de spelers van Theater Kleinkunst. Verschillende sprekers waren
aanwezig, waaronder Jan Smeets, directeur van het popfestival
Pinkpop. Tijdens een hapje en een drankje kregen de
uitgenodigden een optreden van Theater Kleinkunst. Daarnaast
werd de mascotte van Funpop, Funny de Funpop, onthuld.

...vraag onze plastisch chirurgen
het hemd van het lijf!
Op dinsdag 24 mei van 19.00 - 22.00 uur organiseert VieCuri MOOI een open avond op locatie Venray.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis maken en ‘speeddaten’ met plastisch chirurgen.
Stel geheel vrijblijvend vragen over bijvoorbeeld: ooglidcorrecties, borstcorrecties of botox en fillers. U kunt ook
terecht met vragen over borstreconstructie en handchirurgie. Er zijn diverse stands met informatie over plastische
chirurgie.

Aanmelden speeddatesessie
(tot 23 mei, vol = vol):
www.viecurimooi.nl/speeddate
O f b e l 07 7 - 3 2 0 6 8 6 5
www.facebook.com/viecurimooi

@viecurimooi

22

cultuur

19
05

Dierendag De Locht
De jaarlijkse dierendag van Museum De Locht in Melderslo vindt plaats op zondag 22 mei. Tijdens deze dag zijn
er diverse dieren in het museum te vinden, waaronder alpaca’s.

Er zijn demonstraties schapenscheren en smeden en kinderen kunnen
ponyrijden. De hondenvereniging Horst
is ook aanwezig. Wie wil kan samen
met zijn hond, onder begeleiding, een
hindernis lopen. Ook kunnen kinderen

met een leenhondje ook meedoen aan
dit parcours.
Leden van de Vogelwerkgroep
’t Hökske vertellen van alles vogels in
de vrije natuur. Er worden dierfiguren
gemaakt van tin en van ballonnen

en er zijn bijzondere sieraden te zien
gemaakt van paardenhaar. Op deze dag
wordt ook de uitslag bekend gemaakt
van de fotowedstrijd Mijn dier, mijn
trots. Verder geeft joekskapel Waers
een optreden.

Jongerenmis in Horst
In de Sint Lambertuskerk in Horst vindt zaterdag 21 mei een jongerenmis plaats. De mis begint om 18.00 uur.
De mis is een initiatief van de
tienerclub van de kerk. Dit is een
groep jongeren tussen de 12 en
18 jaar die een keer per maand bij
elkaar komen voor uiteenlopende

activiteiten. De muziek tijdens
deze jongerenmis wordt verzorgd
door het jongerenkoor Johannes
de Doper uit Blerick. Ook na
de zomervakantie zijn er weer

jongerenmissen in de Sint
Lambertuskerk in Horst. Voor meer
informatie over de jongerenmissen
of de tienerclub, mail naar
diaconienu@gmail.com

Een hele zomer genieten!
Volop perk-, terras- en kuipplanten
7 dagen
per week
geopend!

€ 9,95

,99
6
Garvinea,
tuingerbera

Bloeit de hele zomer!
19 cm pot, nu:
Geldig t/m 24-5-2016

Bekijk al onze aanbiedingen op:

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl

Amerikaanse blues
in Horst
De Amerikaanse bluesartiest Jeff Jensen en zijn band treden zaterdag
21 mei op in Cambrinus in Horst. Jensen staat bekend om zijn doorleefde
en dynamische bluesrock.
Jeff Jensen Band speelde
tussen 2005 en 2009 ongeveer
tweehonderd optredens per jaar en
stond in het voorprogramma van
BB King’s 80e verjaardagtournee.
In 2007 bracht Jensen zijn titelloze
debuut cd uit die goed ontvangen

werd door de muziekpers. Met de
harmonicasensatie Brandon Santini
maakte hij drie albums, speelde
hij 450 concerten en werd hij
genomineerd voor twee bluesawards. De Amerikaan betreedt rond
20.30 uur het podium.

19
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Twee bestuursleden
uit Horst voor VPTZ
De stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Noordelijk
Noord-Limburg heeft onlangs twee nieuwe bestuursleden uit Horst
benoemd.
Marian van Leth, directeur
van de bibliotheek in Horst
aan de Maas, neem de rol
van vicevoorzitter op zich.
Daarnaast wordt Lucie Geurts,
ritueelbegeleider bij afscheid,
voortaan de secretaris van de

stichting. VPTZ is een stichting die
zich inzet voor ondersteuning aan
hen die thuis willen sterven en
aan hun naasten. Op vrijwillige
basis is deze stichting actief in de
gemeenten Bergen, Gennep, Venray
en Horst aan de Maas.

Snippers van geluk

Horstenaar brengt
Met oldtimer door Griendtsveen cd uit

Op eerste pinksterdag, zondag 15 mei, vond in Griendtsveen de traditionele oldtimerrit plaats.
Deelnemers maakte een toertocht door Griendtsveen en omgeving. De toertocht was bedoeld voor
eigenaren van brommers, motoren en auto’s van voor 1980.

Tuinconcert Reulsberger
Muzikanten
De Reulsberger Muzikanten houden op zaterdag 21 mei een tuinconcert in Horst. Dit vindt plaats onder het
motto ‘Kunstig met Muziek’.
Naast het optreden is er
ook een expositie van diverse
amateurkunstenaars. Zo zijn
onder meer schilderkunst,

beeldhouwwerk, bloemschikkunst
en glaswerk te zien.
Kinderen kunnen kennis maken met
schilderen en ook zelf proberen een

kunstwerk te maken. Het concert en
de expositie vinden tussen 11.00 en
16.00 uur plaats aan de Broekweg
7-9 in Horst.

Zanger Math Craenmehr uit Horst gaat een cd maken met liedjes en
versjes over en door mensen die verblijven in zorginstellingen en
hospices. “Ik wil laten zien en horen dat zorginstellingen en hospices
meer zijn dan alleen poep en plas.”
De aanleiding voor de cd,
genaamd Snippers van Geluk, zijn de
vele mooie dingen die Math heeft
meegemaakt in de zorginstellingen.
“Als muzikant kom ik al meer dan
40 jaar op die afdelingen en zie ik
dat de behoefte aan muziek steeds
groter wordt. De mooie momenten,
die partners en kinderen vaak niet
meemaken, leg ik al jaren vast in
beeld en geluid.”
Door middel van donaties wil

Math geld ophalen om de cd te
produceren. De cd gaat bestaan uit
liedjes en verhaaltjes waarop de
mensen van de afdelingen zelf zingen
of meezingen. “Het laat het verhaal
van zorgafhankelijke mensen zien”,
aldus Math. Hij verwacht 10.000
euro nodig te hebben om de cd te
maken. “Als het aan mij ligt wordt
deze daarna gratis verspreid bij
zorginstellingen en bij kinderen van
zorgafhankelijke mensen.”

Uitreiking Krachtenbundel
Noord-Limburg

De Vrienden van
Mèrthal Live

Bij Beej Mooren Naeve in Horst wordt op woensdagochtend 22 juni de speciale editie van de Krachtenbundel in
Noord-Limburg uitgereikt aan verhalenvertellers, opstellers en wethouders uit de regio.

In de Mèrthal in Horst vindt op zaterdag 4 juni het festival
De Vrienden van Mèrthal Live plaats. Bezoekers kunnen deze avond vanaf
19.00 uur terecht.

De Krachtenbundel is een project
waarbij unieke levensverhalen van
bijzondere mensen gebundeld worden
in een boek. Onder meer wethouder
Birgit op de Laak van Horst aan de
Maas deze dag de bundel in ontvangst.

Bij de uitreiking zijn ook enkele
organisaties aanwezig. Initiatiefnemer
van de Krachtenbundel is Reëlle, een
communicatiebedrijf uit Valkenswaard,
waar alleen professionals met een
beperking werken. De Krachtenbundel

was eerder al een succes in
Midden-Limburg. Er staan unieke
levensverhalen in van onder meer
mensen met een beperking,
ouderen, arbeidsgehandicapten en
zwerfjongeren.

Diverse artiesten uit Horst aan de
Maas geven tijdens het evenement
een optreden. Dit zijn zowel bands als
singer-songwriters, gitaristen en een

blaasorkest. In 2014 vond de eerste
editie plaats van De Vrienden van
Mèrthal Live. Kijk voor meer informatie op www.delangehorst.nl
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Agenda

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

Tuinconcert

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

za 21 mei 11.00-16.00 uur
Organisatie: Reulsberger
Muzikanten
Locatie: Broekweg 7-9

America

Jongerenmis

Peelmuseum geopend
zo 22 mei 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

za 21 mei 18.00 uur
Org: tienerclub van de kerk
Locatie: Sint Lambertuskerk

Dorpscafé accommodaties

Huldiging Schutterij St. Lucia

wo 25 mei
Locatie: Aan de Brug

za 21 mei 20.00 uur
Locatie: schutterijterrein

Broekhuizenvorst

Optreden
Jeff Jensen

Orgelconcert

zo 22 mei 15.00 uur
Locatie: kerk

za 21 mei 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Full MOOOn Party
Dorpsraadsvergadering

Festivalmuziek
bij Gaellus Open Air
Op eerste pinksterdag, zondag 15 mei, klonken de muziekgolven door Tienray heen. OJC Gaellus
organiseerde dit jaar weer het jaarlijks festival Gaellus Open Air. Onder andere The Black Cult, Wolves
Dressed In Sheep, Beppie Kraftwerk en Pinkpop openingsact Storsky traden op.

do 26 mei 20.30 uur
Organisatie: dorpsraad
Broekhuizen/Broekhuizenvorst
Locatie: café-zaal Het Dörp

Griendtsveen

za 21 mei 21.00 uur
Locatie: OJC Niks

Rommelmarkt
zo 22 mei 11.00-14.30 uur
Organisatie: sportclub UVB
Locatie: UVB-terrein

Renantia in kleur

Zomer Darts

za 21 mei 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie: De Zaal

di 24 mei 20.00 uur
Locatie: café De Beurs

Kinderworkshop natvilten

Grubbenvorst

wo 25 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

wo 25 mei t/m za 28 mei
Organisatie: Gewoën Grubbevors
Locatie: Grubbenvorst

Kronenberg

Wandelvierdaagse De-4

Hegelsom

Paul Verhaegh Penaltybokaal
za 21 mei 10.00 uur
Organisatie: SV Kronenberg
Locatie: sportpark De Heesbergen

#Twerk it
FTNON Dofra gevestigd in Horst produceert en verkoopt machines voor de versverwerkende
industrie. Het gaat goed met FTNON Dofra. Ook gaan wij allerlei onderhoudswerkzaamheden en
verbeteringen uitvoeren in en aan ons pand.
Om ons hier bij te helpen, zoeken wij meerdere

Scholieren/studenten m/v
die in de zomervakantie bij ons willen komen werken. Het gaat hierbij om een grote diversiteit aan
werkzaamheden, van opruimen tot schilderen en van monteren tot inventariseren.

za 21 mei 20.00 uur
Organisatie: Shift Four
Locatie: OJC Phoenix

Horst

Creamarkt
do 19 mei 16.00-19.00 uur
Locatie: De Twister

Quiltcafé

Ben jij die aanpakker die wij zoeken, stuur dan een e-mail naar info@ftnondofra.nl

vr 20 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

FTNON Dofra b.v. Nijverheidsstraat 11, 5961 PJ Horst The Netherlands +31 (0)77 399 98 88

Synchrowattuh Show

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

GENIETEN OP ONS TERRAS
lunch & diner - bourgondisch - service - rustig - landelijk - kwaliteit

vr 20 mei 20.00 uur
za 21 mei 11.00 uur
Organisatie: HZPC
Locatie: zwembad De Berkel

Timelapse F
ree-Pre-Party
vr 20 mei 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Melderslo
Dierendag

zo 22 mei
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpraadsvergadering
do 19 mei 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

Kermis: livemuziek en
entertainment
za 21 t/m di 24 juni
Locatie: café Metieske en café
Croes Moeke

Expositie Meccano
zo 21 mei 11.00-15.00 uur
Organisatie: Meccano Gilde
Locatie: De Wingerd

Wandeldriedaagse
Zoals ieder jaar, wordt dit jaar voor de 49e keer in Horst aan de Maas
de Wandeldriedaagse georganiseerd. Dit vindt plaats in het weekend van
vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni.

Gastendonkstraat 39, Horst - 077 398 53 56
www.gastendonk.nl

Deze dagen kunnen er afstanden
gelopen worden van 5, 10 en 15
kilometer. Op zondag staat er ook nog
een tocht van 20 kilometer op het
programma. Buiten groepen, scholen
en verenigingen is het ook mogelijk
als ‘losse’ wandelaar mee te lopen op
één van de afstanden. Het hoogtepunt

van de wandeldagen ligt op zondagmiddag wanneer alle wandelaars in
defilé naar het centrum van Horst
lopen. Hier worden ze binnengehaald
onder belangstelling van vele
toeschouwers, bloemen en muziek.
Voor meer informatie, kijk op
www.wandeldriedaagse.nl
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Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

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

ANBISE

Eethuis BRaM

Paramedische Voetzorg Horst

afslank- detox- hypno coaching
www.anbise.com, Sevenum

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst

anco lifestyle centre

FotoID

Pearle Opticiens Horst

St. Lambertusplein 2a Horst

Steenstraat 3, Horst

Goed Haar en Visagie

Praktijk Ik Leer

Hofstraat 2, Meerlo

Pieter Belsstraat 34, Horst

Het LoopCentrum

Ruitersport Equidrôme

Stationsstraat 137, Hegelsom

Straelseweg 374, Venlo

Hof van Kronenberg

Slender You Fit

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Weltersweide 1, Horst

Bootcamp Power

Hostellerie
De Maasduinen

Staatsie 1866

www.bootcamppower.nl, Horst

Markt 15, Velden

Brasserie ‘54

HUIS van de STREEK

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Stationsweg 1, Venray

Steenstraat 2, Horst

Lambertusplein, Horst

NIEUW Brownies & Downies
Henseniusplein 12, Venray

Into Beauty

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof

Camps Optiek

IJssalon De Zeuten Inval

Sint Lambertusplein 2, Horst

Markt 15, Velden

Center Parcs Het Meerdal

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
20 t/m 26 mei 2016
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Beej Mooren

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

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
08.30
08.55
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
		

Heilige mis

Blauwebessenland
Dorperpeelweg 1, America

Boerderijwinkel Lenders

19.15

www.dagjemeerdal.nl, America

De Bekkerie
De Fabriek
Venloseweg 25, Maasbree

Heilige mis

09.00

De Ringoven
Ringovenstraat 7, Panningen

Die 2 Brüder von Venlo

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

10.30
09.00

Melderslo

Mgr. Nolensplein 5 Venlo

DMS-Service
Ulsheggerweg 2b, Lottum

Duet Kappers
17.30
17.30

Peperstraat 12a, Sevenum

Eclicker
Keizersveld 89 Venray

Meterik

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

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

Stationsstraat 151, Hegelsom

Keizersveld 13c Venray

Heymansstraat 130, Boekend

Lottum
zondag

Groenewoudstraat 1, Horst

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Hegelsom
zondag

Venrayseweg 11, Horst

Eetcafé Ald Vors
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Maashoek 2b, Steyl

Studio for Hair
Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Taurus World of Adventure

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Rijksweg 181 Velden

Intratuin Venray

Theater De Garage

Langstraat 133, Venray

www.theaterdegarage.nl, Venlo

Janssen Dansen en Sporten

Thermaalbad Arcen

Raadhuisstraat 6, Venray

Klein Vink 11, Arcen

Kinderboerderij Hagerhof

The Zen Company

Hagerlei 1, Venlo

Noord-Binnensingel 17, Venlo

NIEUW Logeerhuis Kapstok
Bergweg 2, Venray

Toffedag.nl

Lunchroom Lekker Gewoën

Toffe Dagstrand

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Museum de Kantfabriek

Tuincentrum Peeters

Americaanseweg 8, Horst

Lingsforterweg 84, Arcen

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Wauw speciaal voor jou

Sevenum en Swolgen

Oranjestraat 20, 5802 BH Venray

Pakje!

Wereldpaviljoen Steyl

Kerkstraat 10a, Horst

St. Michaëlstraat 6a, Steyl

Swolgen

Sevenum

Zorgboerderij “Boer” Hans

D ie 2 B r ü d

Kiekweg 1, Venray

er von Ven

lo
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Tienray

Gratis
kop koffi
e*

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

bij aan
van een koop
stuk g
(naar keu ebak
ze)

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

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

www.toffedag.nl

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

TV INRUILACTIE

ALTIJD EEN GROTERE TV GEWILD?
OF EEN Ultra HD OF SMART TV?
TV

DAN IS DIT UW KANS!!
OP ALLE TV’S VANAF 46” EN GROTER

GRANDIOZE INRUILKORTING
BIJ INRUIL VAN UW HUIDIGE TV!
KIJK VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN OP WWW.ELECTROWORLDTUMMERS.NL/INRUIL

VAN MINIMAAL

300,- TOT ????,KOM SNEL NAAR 1 VAN ONZE
VESTIGINGEN EN PROFITEER!

13
9

cm

ÉÉN VAN DE VELE
AANBIEDINGEN!

849,-

55
’’
➞

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/PHILIPS

ULTRA HD LED-TV 55PUK4900
r
r
r
r

300,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

u DN 4NBSU57
Y)%.* Y64#
.JDSP%JNNJOHm[XBSUJTÊDIU[XBSU
1JYFM1MVT6MUSB)%mPQUJNBMJTFFSUEFCFFMEFO

SMART

NU

OP
=
OP

549,-

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

