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Wie wordt de Maestro
van Melderslo?
Wat de AvroTros kan, kunnen wij ook, dacht Muziekvereniging Eendracht uit Melderslo. In navolging van het bekende tv-programma Maestro, organiseert zij Maestro van
Melderslo, waarbij acht bekende Melderslonaren zonder echte muziekopleiding in een paar weken tijd leren hoe zij fanfare Eendracht moeten dirigeren. Op zaterdag 1 april
gaan de acht kandidaten de strijd met elkaar aan.

bezorger Grubbenvorst
m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger voor Grubbenvorst
voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Een baan met leuke
bijverdiensten. Tevens geschikt voor 65+’ers.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

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

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl

Niet Wolter Kroes, Lucille Werner,
Frans Duijts of Karin Bloemen krijgen
bij ‘Maestro van de Melderse’ een
dirigeerstokje in de hand, maar schoonheidssaloneigenaresse Yvonne Douven,
boerenbruidegom en voetballer
Gijs Hermans, postduivenliefhebber
Hay Kleuskens, wiskundeleraar Rob van
der Beele, John Janssen van de plaatselijke buurtsuper, kapelaan Karol Mielnik,
prinses carnaval van 2016 Ria van de
Lisdonk en enthousiast muziekliefhebber Mariëlle Coenen-Cox.

Deep Purplemedley
Deze acht kandidaten zijn al weken
bezig met oefenen en voorbereiden
van de Maestro-voorstelling op zaterdag 1 april. Degene van hen die dan
het beste fanfare Eendracht kan dirigeren krijgt de titel Maestro 2017.
“Onze dirigent Math Lemmen heeft
de wedstrijd al eens met een ander

orkest gedaan, in Oeffelt”, begint één
van de organisatoren Bernie Kleuskens.
“Dat was zo succesvol en leuk dat wij
dachten: dat is ook echt iets voor in
Melderslo. En we kregen gelijk, want
de wedstrijd leeft hier enorm”, zegt ze.
Na de zomer ging de muziekvereniging
op zoek naar kandidaten. “We wilden
een zo gevarieerd mogelijke groep”,
legt Kleuskens uit. “De meeste van
de kandidaten zeiden meteen ja.
Sommigen moesten er wel even over
nadenken, want er gaat toch een
hoop tijd in zitten.” Na de kandidaten
werden de muziekstukken uitgezocht.
Een Deep Purple-medley, Samba de
Janeiro, Don’t Cry for me Argentina en
The Final Countdown, het komt tijdens
de wedstrijd allemaal voorbij.

‘Je moet echt lef
hebben’
Youtube-filmpjes, een paar privélessen van dirigent Math Lemmen en

twee repetities met de fanfare zouden
genoeg moeten zijn voor de kandidaten om zaterdag 1 april de fanfare
te dirigeren. Kleuskens: “En dan moet
er natuurlijk ook nog een hoop thuis
geoefend worden, want dirigeren is
niet gemakkelijk. Sommige kandidaten
hebben heel lastige muziek uitgekozen
waarbij het moeilijk is om het tempo
goed aan te geven voor het orkest.”
Lemmen: “Maar ik zie de kandidaten
groeien met de week. Het is grappig
om te zien hoe goed ze het allemaal
oppakken, want je moet wel echt lef
hebben om dit te doen.”

Een beetje
zenuwen
In twee rondes gaan de acht
kandidaten tijdens het Maestro-concert
de strijd met elkaar aan. In de eerste
ronden dirigeren ze allemaal één
nummer.
Lees verder op pagina 05
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Reünie onderwijs Norbertuswijk

‘Leerlingen met elkaar verbinden’
Van St. Jozefschool naar basisschool De Twister en van noodlokaal naar
een verbouwde kerk. In zestig jaar tijd maakte het onderwijs in de Horster
Norbertuswijk heel wat veranderingen door. Om hierbij stil te staan is er op
zaterdag 23 september een reünie voor iedereen die ooit betrokken is
geweest bij basisschool Meuleveld en sbo De Peelhorst.

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen
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.

In 1957 werd gestart met de
bouw van een basisschool voor de
jeugd van de Norbertuswijk. Tien jaar
later, in 1968, volgde de oprichting
van De Peelhorst, school voor speciaal
basisonderwijs. Deze twee jubilea
waren aanleiding voor Jac Truijen,
huidige directeur van De Twister,
om zestig jaar later een reünie te
organiseren. De twee scholen bestaan
formeel nog apart, maar werken
informeel als één team samen sinds
zij in januari 2016 gevestigd zijn in
de voormalige Norbertuskerk. “De
reünie zien we als een manier om de
fase van Meuleveld en Peelhorst af te
sluiten”, legt hij uit.

Bouw nieuwe school
Midden jaren 50 van de vorige
eeuw besloot de gemeenteraad
van de toenmalige gemeente Horst
tot de oprichting van een nieuwe
wijk in Horst. Er zouden woningen
komen, scholen en een nieuwe kerk.
In 1959 naderde de bouw van de
eerste 34 woningen haar voltooiing.
De komst van een nieuwe parochie
betekende automatisch dat er ook
een nieuwe basisschool zou komen.
Kerk en school vielen in die tijd nog
onder één bestuur. Besloten werd om
de St. Jozefschool te starten met één
eerste, één tweede en één derde klas.
De leerlingen vonden eerst onderdak
in de voormalige tekenschool aan de
Jacob Merlostraat. De daarop volgende
jaren groeide de wijk steeds verder
en daarmee ook het aantal leerlingen.
Onderwijs vond een tijdje plaats in een
noodgebouw aan de Meterikseweg
en toen ook dit al snel te klein
bleek, werden enkele lokalen van de
tekenschool en de toenmalige Mulo
gebruikt. In 1958 werd gestart met de
bouw van een nieuwe school.
Louis Aerts was het eerste hoofd
van de school. Hij werd in 1963
opgevolgd door Arnold Duffhues.
“In die tijd hadden we een school

Peter Crienen, Arnold Duffhues en Jac Truijen
met zeven klassen”, vertelt deze.
“Het kleuteronderwijs was toen nog
apart van de basisschool. Op ons
hoogtepunt, dat was ongeveer midden
jaren 70, hadden we 23 schoolklassen
met in totaal 795 kinderen. Daarna
zette de daling van het leerlingenaantal in. We waren de grootste
groeischool, maar ook de grootste
krimpschool.” In 1985 veranderde de
naam in Meuleveld.

Werken met kinderen
trok me aan
Tot 1968 waren kinderen uit de
regio Horst die speciaal onderwijs
nodig hadden aangewezen op scholen
in Venlo en Venray. Daar kwam verandering in met de komst van de toen
nog blo-school (buitengewoon lager
onderwijs) De Peelhorst. Een van de
initiatiefnemers en eerste directeur
van de school was Ton Cup. Peter
Crienen startte in 1987 als onderwijs-

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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

Een heerlijke
ontspanningsmassage
Efkes Anders

Een Vluggertje
voor 2 personen
Kijk voor deze aanbiedingen op:

De reünie start deze avond om
19.00 uur. Er zijn onder meer rondleidingen door het nieuwe schoolgebouw, een fotowand en een gelegenheidskoor, bestaande uit voormalige
leden van de koren De Nachtegalen en
het Meuleveldkoor, treedt op.
Kijk voor meer informatie op
www.detwister.nu

In Toverland roken
op de meeste plekken
al langer verboden

aa
np
as
se
n!

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

Activiteiten
tijdens reünie

In Nederlandse pretparken mag vanaf 1 april buiten niet meer
gerookt worden in wachtrijen voor een attractie. Zo willen parken jonge
bezoekers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van sigarettenrook. In attractiepark Toverland in Sevenum gold al langer zo’n verbod.

Aanbieding
Het Stiltehuis

mooi aan bij het thema van de reünie
en van de Burendag, die eveneens
op 23 september plaatsvindt. “Het
thema is verbinden en met een reünie
verbind je de mensen.”

Rookverbod pretparken

€ 59,90

€29,95
€ 20,00

€10,00

Alle 21 leden van de Club van Elf,
de vereniging van de grote dagattractiebedrijven in Nederland, doen
mee met het verbod. Eerder was het
al verboden om te roken in een overdekte wachtrij, vanaf 1 april geldt dit
voor iedere wachtrij, ook onoverdekt.
Op andere plekken is het nog wel
toegestaan om te roken.
Voor Toverland is het verbod
niet nieuw. “Wij hebben al jaren een
rookverbod op bepaalde plaatsen”,
laat een woordvoerster van het
attractiepark in Sevenum weten.
“Binnen mogen bezoekers sowieso

no
g

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.

assistent en conciërge op de Peelhorst.
“Oorspronkelijk kom ik uit de bouw,
maar moest op een gegeven moment
op zoek naar ander werk. Het werken
met kinderen trok me erg aan. En in
die tijd maakten we ook nog veel van
het lesmateriaal zelf.” Uitgangspunt
van de Peelhorst was passend
onderwijs voor elk kind, met aandacht
voor het individu. Een gedachtelijn
die nu ook wordt toegepast in het
reguliere basisonderwijs, aldus Truijen.
“We kijken naar wat het kind nodig
heeft. In de huidige Twister krijgen de
groepen door elkaar les. We willen de
diverse onderwijslagen bij elkaar aan
laten sluiten. ” De twee scholen zijn
nu verbonden aan elkaar en dat sluit

www.halloaanbieding.nl

niet roken, en ook niet buiten in de
wachtrijen en attracties.” Wel zijn
er buiten speciale rokersplekken
ingericht. Toverland is niet bang dat
bezoekers wegblijven vanwege het
rookverbod op bepaalde plekken.
“We denken dat veel mensen de
regel wel zullen begrijpen. Het
bewustzijn onder rokers is de
laatste jaren nogal toegenomen.
Onze ervaring is dan ook positief, hier
gaat het al jaren goed. Incidenteel
is er wel eens een gast die toch een
sigaret opsteekt, maar die spreken
we dan daar op aan.”
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Sportpark Wienus

Hulpboeren zorgboerderderij aan de slag
De hulpboeren van zorgboerderij Wienes in Hegelsom helpen sinds kort bij het onderhoud van Sportpark Wienus
in Hegelsom. Zondag 26 maart werden de hulpboeren officieel verwelkomd op het sportpark.

Prinsessen en Prinsen avond
Vrijdag 31 maart

17-20 uur

Bij Tuincentrum Leurs en Ruitersport Equidrôme

Kom jij ook
verkleed?

Spellenkaarten zijn
voor maar €3,50 p.p.
verkrijgbaar bij onze
informatiebalie

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

elke
zondag
open

Meer info:
www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Voor ouders en
begeleiders is
de toegang gratis

DE KAMPEERSPECIALIST

END
ZONDA0G- 1G6.0E0OUPUR
12.0

Boerderij Wienes zet zich in om
mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding aan
te bieden. De hulpboeren helpen op
maandag en vrijdag bij het onderhoud
van het sportpark. Ze voeren dan
activiteiten uit als schoffelen, vegen,
het veld in orde maken en dergelijke.
Daarin worden ze begeleid door een
medewerker van de zorgboerderij.
Momenteel is Voetbalvereniging
Hegelsom hoofdbespeler, maar ook
korfbalvereniging Oxalis verhuist binnenkort naar Sportpark Wienus.
De hulpboeren werden zondag
26 maart officieel verwelkomd in een
volle kantine van Sportpark Wienus.
Na een welkomstwoord van Ger
Stappers, voorzitter van voetbalvereniging Hegelsom, kregen de hulpboeren
hun eerste gereedschap overhandigd. Marieke Claessens-Saris van

Zorgboerderij Wienes: “Het is natuurlijk een goede daginvulling voor de
hulpboeren. Maar het is ook een stukje
integratie, dat ze onder de mensen
zijn. En als de hulpboeren een keer een
balletje kunnen trappen zou dat heel
leuk zijn.”
Het initiatief is ontstaan door
de zoektocht naar vrijwilligers. Ger
Stappers: “Er zijn nu veel verenigingen die kampen met een tekort aan
vrijwilligers. Wij hebben dat probleem
nog niet, maar zijn wel aan het kijken
hoe we dit in de toekomst kunnen
voorkomen.” Volgens Stappers speelde
dit idee al langer. Ze zijn in februari
voor het eerst samen gaan zitten en
het initiatief is nu een feit.
Stappers geeft aan dat er een
perfecte match tussen de behoeften
van het sportpark en de doelstelling
van Zorgboerderij Wienes is. De hulp-

boeren van de zorgboerderij krijgen
een zinvolle dagbesteding en het
sportpark heeft hulp voor het park
onderhoud. Maar het voldoet ook aan
de doelstelling van het sportpark waarbij deze wil dat veel mensen gebruik
kunnen maken van het park.
“Dergelijke initiatieven laten zien
dat Hegelsom bloeit. We werken graag
samen waar dat kan”, vertelt Stappers.
Hij ziet dat het sportpark groeit en er
is een plan ingediend bij de gemeente
om uit te breiden. “De zorgboerderij en
de hulpboeren zijn daar een belangrijk
onderdeel van. Het zijn onze buren en
ze kunnen het park op zonder de openbare weg op te gaan.” Het park moet
toekomstbestendig zijn en dat is mogelijk, want er zijn voldoende gebruikers.
“We moeten daarin ook zorgen voor
goed onderhoud. Dit straalt natuurlijk
ook goed uit naar andere partijen.”

Meerlonaar aangehouden
voor leveren vals certificaat
Drie mannen uit Meerlo, Maasbree en Berghem zijn dinsdag 22 maart aangehouden omdat ze een slachtoffer
van een bedrijfsongeval in Venlo hebben willen beïnvloeden. De man uit Meerlo wordt ervan verdacht een vals
certificaat gemaakt te hebben waarin ten onrechte stond dat het slachtoffer een diploma had om op een heftruck
te rijden.
In juni 2016 vond in een onderneming in Venlo een bedrijfsongeval
plaats. Er kantelde een heftruck,
waarbij de chauffeur onder het rijden
nog van de truck af kon springen.
Hierdoor reed de heftruck over zijn
been, waardoor het slachtoffer een
beenbreuk opliep. Door het ongeluk is
de werknemer nog steeds arbeids
ongeschikt.
Tijdens de inspectie van het
Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid rees er twijfel over
bepaalde documenten. Het vermoeden
is er dat het slachtoffer onder druk
is gezet om niet de hele waarheid te
vertellen over het ongeluk. Daarnaast
heeft de leidinggevende van het bedrijf
na het ongeluk een vervalst certificaat
laten opmaken waaruit zou blijken dat
het slachtoffer zijn diploma had om
op de heftruck te rijden. Vermoedelijk
heeft het slachtoffer onder druk het
certificaat ondertekend.

Er zijn drie verdachten
aangehouden. Het gaat om de
leidinggevende van het uitzendbureau
waar het slachtoffer werkzaam was,
een 47-jarige man uit Maasbree, de
leidinggevende van het bedrijf in
Venlo waar het ongeval gebeurde,
een 50-jarige man uit Berghem en
een 49-jarige man uit Meerlo die
het valse certificaat leverde. Na
verhoor zijn de verdachten weer
vrijgelaten.

Alles wat u nodig heeft op het gebied van: tenten,
kampeerartikelen, slaapzakken, barbecue’s, tuinmeubelen,
gasﬂessen, kampeermeubelen en nog veel meer.

Wij en onze medewerkers
wensen
Meijelseweg
51,
:LMHQRQ]HPHGHZHUNHUVZHQVHQX

onze Prins Chris II proficiat
077 - 466 91 94
SUHWWLJHIHHVWGDJHQ
www.buitenhuisberinge.nl
en eenHQHHQ
fantastische
carnaval toe. Alaaf!
JH]RQG6
5986 NH Beringe

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

Wij werken grenzeloos
groen en grondig
Tongerveldweg
17 -van
5993
Maasbree
Tel.zoek
(077)naar
465 21
92
Voor versterking
onsNHteam
zijn wij- op
een:

www.loonbedrijfseelen.nl
www.plantgaten.nl

Allround
Trekkerchauffeur

m/v

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:

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

Crist Coppens
Alleen dinsdag 4 april 2017

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

www.coppens.keurslager.nl
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Enige en algemene kennisgeving

Met een onvoorstelbare moed vechtend tegen haar ziekte,
hebben we nu afscheid moeten nemen
van onze lieve zus, schoonzus en tante

Degene die ik lief heb,
heb ik verlaten om
degene die ik lief had weer te zien.

Gert Janssen
Horst, 6 september 1940

Liessel,
Horst,
Sevenum,
Kronenberg,
Velden,
Horst,
Horst,
Horst,

Niet alles is voorbij.
Je blijft bij ons.
Door wie je was en wat je zei
en wat je voor ons hebt betekend.

Venlo, 27 maart 2017

Nelly † en Gerrit †
Jo
Tiny en Hay †
Riek en Michel
Tonny en Wim †
Jan en Annie
Ger
Mariet en Henk † en Wiel
neven en nichten

Meterikseweg 59
5961 CT Horst
Gert is thuis waar donderdag van 16.00 tot 18.00 uur
gelegenheid is om afscheid van haar te nemen.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 1 april
om 14.00 uur in de St. Hubertuskerk te Hegelsom.
Aansluitend is om 16.00 uur de crematiedienst in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Bloemen zijn mooi, maar zijn maar voor even.
Wij willen graag i.p.v. bloemen
een donatie vragen voor onderzoek
m.b.t. de ziekte van Gert, hematologie.

God roept jou, je leven in te zetten
om te delen in het leven van anderen.
Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is, in de leeftijd van 90 jaar,
van ons heengegaan, mijn schoonzus en onze tante

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is rustig ingeslapen,
ons mam, oma, oma hondjes,

Elisabeth Cox-van Helden
*5 januari 1924

† 27 maart 2017
Sinds 23 oktober 2002 weduwe van

Ger Cox
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Venstraat 46, 5963 AK Hegelsom
De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 1 april a.s. om 11.00 uur
in de aula van het Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4,
te Horst waarna wij haar bij pap te rusten zullen leggen
op het r.-k. kerkhof te Hegelsom.
Mam is opgebaard in het Uitvaarthuis waar u vrijdag
van 17.30 tot 18.15 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
Voor de uitvaartdienst bestaat de mogelijkheid
het condoleanceregister te tekenen.
Wij danken iedereen en in het bijzonder het personeel
van Sevenheijm en het team van het VieCuri ziekenhuis Venlo,
afdeling MDL, voor de liefdevolle verzorging die ons mam
van hen mocht ontvangen.

Dankbetuiging

Een herinnering in liefde is
Een herinnering voor altijd
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten,
bloemen en vele andere blijken van medeleven
die wij ontvingen na het overlijden van

Leny Raedts-Tielen

Lies Fleurkens-Drabbels

echtgenote van

Uw belangstelling heeft ons veel steun en troost gegeven.

Piet Raedts †
Jet Tielen-Baeten
Neven en nichten
Sevenum, 23 maart 2017
Correspondentieadres:
Bij de Postwagen 31, 5913 WC Venlo
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden
op 27 maart j.l. te Sevenum.
Graag willen wij iedereen bedanken voor al het getoonde medeleven.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers van Sevenheym voor hun liefdevolle verzorging.

Medewerk(st)er gevraagd
voor het sorteren/opleggen van
asperges In de ochtenduren in
Castenray. Aspergeboerderij Friesen.
Tel. 06 53 65 14 56.
Te koop tulpen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.

Gezocht hulp in de huishouding,
3 uur per 2 weken in America.
Tel. 06 23 14 95 34.
Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website.
Bel mij op 06 31 52 45 17.

Jep Fleurkens,
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Wie Jan gekend heeft, weet van ons gemis.
Een bomvolle kerk, de vele kaarten en bloemen,
de gulle giften voor “Artsen zonder Grenzen”,
de warme woorden bij het afscheid hebben ons diep ontroerd.
Heel veel dank voor uw steun en medeleven na het overlijden
van mijn lieve man, pap, Jan en opa

Jan Seuren
Het heeft ons allemaal diep geraakt….
Mariet, kinderen en kleinkinderen
Grubbenvorsterweg 35, 5973 NA Lottum

Zwarte poes vermist in Meterik
sinds zondagavond 19 maart. Rood
halsbandje, wit vlekje nek en buik.
Tel. 06 39 07 21 55.

Alle kleding € 1.00 tot 9 april.
Koopzondag 2 april 11-16 uur Kringloop
Twedde Kans Meterik
Horst a/d Maas.

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

Woning boedelontruiming. Woning
ontruimen, verhuizing, transport, snel,
correct, eerlijke prijs. Twedde Kans
Kringloop 06 21 23 88 89.

Gevraagd woningen: ‘t Heike
Vastgoed B.V. kan uw woning direct
aankopen. Doordat wij direct van
u aankopen is er voor u zekerheid.
Wij kopen uw woning en u heeft
verkocht. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96.
Brocante koopzondag 2 april
snuffelen bij Brocante Hal Limburg
11-16 uur. Wij maken plaats voor
nieuwe aanvoer, dus veel koopjes.
Speulhofsbaan 7A Meterik
Horst a/d Maas. Open di, wo, do
12-17, vrij 12-19, zat 10-16.
Tk gevraagd landbouwmach.
o.a. ploegen-frees-weidebloterweisleep-schudder-hark-maaier-kippermesttank-mestverspeider-tractor-veepaardentrailer enz. 06 19 07 69 59.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Pedicure bij u thuis.
Pedicurebehandeling bij u thuis voor
€ 25,-. Maximale duur 45 minuten.
Bel voor een afspraak 06 11 88 61 38.
Ambulant Pedicure Dorothé Roeven.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd. Tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.
Te huur nieuwe loods in America,
100 m2 met grote deur.
Tel. 06 23 14 95 34.
Lunchconcert Meriko Vocaal.
Zondag 2 april, 12 uur: Brabant
ontmoet Limburg. Concert met lunch
& gastkoor BSUR uit Breda. Kaartje
bestellen? f.muysers@hetnet.nl
Huis kopen/verkopen Portugal.
Als Nederlandse makelaar wonend
en werkend in de Algarve help ik u
graag verder. Ben werkzaam voor
de grootste vastgoedmakelaar ter
wereld Century21. www.century21.pt/
consultor/smaia smaia@century21
Workshop ‘’Maak je eigen trend’’
Zelf kleding maken is hip! Altijd al een
goed passend kledingstuk gewild?
Voor beginners en gevorderden starten
in april en mei nieuwe naaiworkshops
bij Es&Dé. Info:bydelene@ziggo.nl / 06
10 73 10 27.
Private Label Meubelatelier
Voor het herstofferen en repareren
van Uw bank, fauteuil, boot,
caravan, etc. Ook nieuwe banken en
relax fauteuils met sta-op functie.
Woninginrichting. Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077-3903715
Open dag Hobby Gilde. Op 22 april
organiseren wij een open dag in het
Gasthoes. Aanvang is 13 uur. Diverse
demo’s, schilderen, houtsnijden,
computer, talen, beeldhouwen,
bridge, keramiek, kaarten maken en
bloemschikken.
Koopzondag 2 april.
Koopjes/snuffelzondag 2 april 11-16
uur. Kringloop Twedde Kans. Alle
kleding voor € 1,00. Koffers en tassen
50% en nog heel veel verrassende
giga-aanbiedingen, Speulhofsbaan 7a
Meterik Horst a/d Maas.
Yoga op de stoel.
Je wilt yoga doen maar op een matje
lukt niet? Dan zijn deze lessen echt iets
voor jou. Er komen alleen staande en
zittende oefeningen aan bod.
Meer info: Jon Hovens 06 44 89 29 09
www.y-motion.nl
Weekendhulp bakkerij.
Bakkerij Derix zoekt voor de
zaterdagen een hulp voor in de
bakkerij. Aardbeienvlaaien en -taartjes
maken, en de bakkerij mee poetsen.
Weet je van aanpakken, mail dan naar
info@bakkerijderix.nl
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Maatwerkbescherming
Maas Broekhuizen
Bewoners van de Veerweg in Broekhuizen worden eigenaar van hun eigen waterkring. Zij krijgen een stukje
maatwerkbescherming tegen hoog water.

Vervolg voorpagina

Wie wordt de Maestro
van Melderslo?
De drie beste kandidaten,
beoordeeld door juryleden dirigent
John Gubbels, componist Rob van
Reijmersdal en buuttereedner Chrit
Driessen, plus de kandidaat met
de meeste publieksstemmen gaan
door naar de tweede ronde, waar ze
allemaal nog een muziekstuk mogen
dirigeren. Kandidaat Hay Kleuskens:
“Het gaat een gezellige avond worden.
Ik merk dat het steeds meer begint te
leven in het dorp.” Een beetje zenuwen
heeft hij wel. “Ik zie meteen ‘ja’ toen
ik gevraagd werd, want het leek mee
een unieke kans om eens voor een
fanfare te staan. Ik dacht: van tevoren
moeten we vast een avondje oefenen
met zwaaien met het stokje, maar
dat was toch wat meer. Dirigeren is

blijkbaar heel moeilijk om te leren,
de professionals krijgen een opleiding
van meerdere jaren en wij moeten het
even in een paar weken in ons hoofd
stampen.” Thuis oefent hij regelmatig,
met behulp van Youtube. “Ik dirigeer
bijvoorbeeld Music van John Miles.
Dat is een nummer met veel tempo
wisselingen, heel tricky. Als dirigent
moet je de maat aangeven. Vroeger
dacht ik altijd dat de muzikanten het
niet zouden zien als een dirigent een
fout maakt, maar dat is dus wel zo.
Toch hoop ik stiekem dat het orkest
gewoon doorspeelt als ik er een keertje
naast zwaai”, lacht hij.
Het Maestro-concert vindt plaats op
zaterdag 1 april in MFC De Zwingel om
20.00 uur.

Bij de bouw van een horecapand werd de maatwerkkering al toegepast (Foto: Lé Giesen)
Volgens Projectbureau OoijenWanssum was de aanleg van een
gewone dijk langs dit deel van de Maas
geen optie. “Voor de Veerweg is de
kans op een overstroming één keer per
dertig jaar. Dat is erg laag. De aanleg
van een reguliere dijk zou het aanzicht
en uitzicht van het nu nog onbedijkte
Maasdorp onevenredig aantasten”,
aldus een woordvoerder van het
projectbureau. Daarom werd er samen
met de bewoners naar een andere
oplossing gezocht. Per kavel komt er nu
maatwerkbescherming. Het ontwerp
bestaat uit een lagere kering, deels
van glas, deels demontabel en precies
aansluitend op tuinen en (horeca-)
terrassen. “Per kavel wordt de juiste

positie en inpassing bepaald. Dat is
echt maatwerk. Voor het geheel wordt
uiteindelijk één ontwerp gemaakt met
eenvormige uitstraling. Dat ontwerp
is gemaakt door de bewoners en de
landschapsarchitect van het projectbureau. De verdere uitwerking van
het ontwerp is nu in handen van de
coördinerend landschapsarchitect van
aannemer Mooder Maas. Wederom in
samenspraak met bewoners”, aldus de
woordvoerder.
De kosten van deze
maatwerkbescherming zijn geraamd op
ongeveer 1 miljoen euro. “Een gewone
dijk is aanleg goedkoper, maar zou
qua inpassing grote impact hebben.
De kosten zijn voor rekening van

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Dat project wordt gefinancierd door
de twee deelnemende gemeenten
Horst aan de Maas en Venray,
provincie Limburg en het Rijk.”
De aanwonenden worden zelf eigenaar
van de waterkering en zijn dus
verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud. Daarvoor is een verenging
van eigenaren opgericht. “Er is gekozen
voor een zeer beheerarm ontwerp,
zodat er lange tijd geen onderhoud
nodig zal zijn. De vereniging van
eigenaren moet bij hoogwater zelf
de demontabele delen opbouwen.
Ze krijgen dan een seintje van de
gemeente. Deze levert ook de schotten
ter plaatse af.”

Herdenkingsboom Joop Kusters
vernield

Struikmargriet

Argyranthemum frutescens.
Ø 18 cm.

4.

6.99

en
zondag 2 april op
uur
van 12.00 tot 17.00
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Kwaliteit heeft een naam

Er zijn in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 maart vernielingen aangebracht aan de herdenkingsboom
die geplant is ter nagedachtenis aan de in 2014 overleden Joop Kusters uit Swolgen.
De 19-jarige Joop Kusters kwam
in april 2014 om het leven. Hij werd
overreden op de A73 na een nachtje
stappen in Horst. Onbekenden hebben
het perenboompje half omgehakt. De

vader van Joop heeft aangifte gedaan
bij de politie. Deze is een onderzoek
gestart. “Sporen wijzen er op dat de
dader of daders geprobeerd hebben om
de boom om te hakken. Op dit moment

ontbreek van hen nog ieder spoor”,
aldus de politie. Op Facebook vragen
familie en vrienden van Joop of
iemand meer weet over de vernieling
van de herdenkingsboom.

Zitting geluidsoverlast
schutterij Sint Jan
Omwonenden van Schutterij Sint Jan in Grubbenvorst klagen over geluidsoverlast. Omdat gemeente Horst aan
de Maas hun verzoek voor handhaving voor de tweede maal heeft afgewezen, gingen zij maandag 27 maart
opnieuw in beroep tegen dat besluit.
De omwonenden gingen in 2014
al in beroep tegen het besluit van
de gemeente om geen maatregen
te nemen tegen schutterij Sint Jan.
De omwonenden hadden om hand
having gevraagd, omdat zij geluidsoverlast ervaren van de schutterij door
het schieten met vijf schietbomen en
tien oplegsteunen. De gemeente ging
destijds niet in op het verzoek, omdat
de schutterij volgens de gemeente
voldeed aan alle regels, waardoor

er geen mogelijkheid was om maat
regelen te nemen. Rechtbank Limburg
gaf de gemeente gelijk, waarna de
omwonenden in hoger beroep gingen.
Bij dat hoger beroep werd geoordeeld
dat de gemeente een nieuw besluit
moest nemen, omdat het oude besluit
onvoldoende onderbouwd zou zijn.
Zo ging het gemeentebestuur ervan
uit dat de maximale geluidsbelasting
van een knal 72 decibel zou zijn.
Uit onderzoek van omwonenden bleek

dit 80 decibel te zijn. De gemeente
had beter onderzoek moeten doen
naar het precieze geluidsniveau,
oordeelde de afdeling bestuursrechtspraak.
Op basis van nadere geluidsmetingen wees de gemeente het
handhavingsverzoek begin 2016
opnieuw af. Volgens omwonenden is
80 decibel echter veel te hoog en in
strijd met het bouwbesluit. Daarom
gaan zij opnieuw in hoger beroep.

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Enige en algemene kennisgeving

Als je altijd hebt geleefd om voor anderen te zorgen
en dat uiteindelijk niet meer kunt.
Hoop je niet meer op een nieuwe morgen,
maar is je je rust gegund.

Maandag 27 maart 2017 is mijn lieve vrouw,
ôs zorgzame mam en super lieve oma
in een warme omgeving omringd
door haar dierbaren rustig van ons heengegaan.

Alles kumt good
Twan

Met zijn enorme wilskracht heeft hij alles achter zich
moeten laten wat hem zo dierbaar was.
Hij wilde nog zoveel …

Geboren

Sam

22 maart 2017
Dochter en zusje van:
Sjef en Mieke Hoeijmakers
Daan en Jur
Heijnenstraat 15
5963 NK Hegelsom

Twan Coenen
vriend van

Nelly Driessenvan Ooijen

Anita de Kok
lieve pap van
Hans, Gonny, Frank, Bart
Glenn, Lynn

echtgenote van

Jan Driessen

Zussen en broers
Schoonzussen en schoonbroers
Neven en nichten

Zij overleed, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken,
in de leeftijd van 79 jaar.

Hoera! Geboren!
24 maart 2017

Stijn
Zoon en broertje van Roel en
Mariëlle Surminski-Leijsten
Mila en Jesse
Frans Woltersstraat 28
5961 DV Horst

Hij overleed in de veel te vroege leeftijd van 55 jaar.
Horst, Jan Driessen
Horst, Will en Dorothé
Nikki, Tim

Maastricht, 28 maart 2017
Correspondentieadres:
Vlasvenstraat 56, 5962 AD Melderslo

Melderslo, Gerda en John
Ron, Fleur

We nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van Twan op zondag 2 april om 11.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray
(A73 afslag Venray-Noord).

Correspondentieadres:
De Librije 13,
5961 VG Horst
We zullen ôs mam voor het laatst in ons midden
hebben op zaterdag 1 april a.s. om 11.00 uur
tijdens de uitvaartdienst in de Parochiekerk
van de H. Oda te Melderslo
waarna wij haar in besloten kring zullen begeleiden
naar het crematorium Boschhuizen.
Mam is opgebaard in het uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, waar u op
vrijdag 31 maart a.s. van 18.45 uur tot 19.30 uur
persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
Langs deze weg willen wij de medewerkers en de
vrijwilligers van Buurtzorghuis Hospice Doevenbos
en de megjes van de Thuiszorg hartelijk danken
voor de liefdevolle verzorging
die ôs mam van hen mocht ontvangen.

Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen dan
vragen wij u deze kenisgeving als zodanig te aanvaarden.

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.

Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar, (beginners)
cursus quilten. Meer info via
www.cassandra-creatief.nl of
0478 57 10 45.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm. Tel. 06 24
19 24 01, Businesscentrum Horst.

Twan is bij zijn zus Gert, Vlasvenstraat 56 te Melderslo,
waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid van hem te nemen
op zaterdag 1 april van 11.00 tot 19.00 uur.
In plaats van bloemen zouden wij een bijdrage
voor een gedenksteen voor Twan erg waarderen.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het crematorium.

Lowie en Annie van
Lier-Hendericks
uit Lottum
van harte gefeliciteerd
met jullie
gouden huwelijksfeest
Kinderen en kleinkinderen

Te koop bbq en vleespakketten
van onze scharrelvarkens Het vlees
is verpakt en ingevroren. Info fam.
Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 474 13 80 / 06 17 21 89 33.

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

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

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

Zeilmakerij Sevenum. Langer
genieten van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl
06 22 27 44 35.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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

Te koop aangeboden
Laurierstruiken voor haag 1-2 m ook
bezorgen Tel. 06-15101893

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Gezocht tuin-/klusjesman.
Tel. 077 851 35 62.
Viooltjes, nu € 0,25. Nergens goedkoper. Hay Cox, Molengatweg 4 Horst.
Tel. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.
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.

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS

Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Mini Company maakt BrettFast
Fontys Hogescholen in Venlo houdt ieder jaar het project ‘mini company’, waarin studenten ondervinden hoe
het is om een eigen bedrijf te hebben. Jasper Derikx uit Broekhuizen zet met zijn groepje de BrettFast in de markt
en dingt hiermee mee naar een PR-award.
De BrettFast is een houten
ontbijtplankje dat de leerlingen zelf
hebben bewerkt. Alle 250 plankjes
zijn inmiddels verkocht. Het grootste

gedeelte van de winst gaat naar
het goede doel Plant for the Planet.
Het groepje is genomineerd voor
een PR-award. Deze award wordt

één keer per jaar uitgereikt aan de
mini-ondernemingen van dat jaar.
De winnaars worden gekozen door een
jury van leraren.

Genomineerden Coiffure Award
Christy Coumans van Praedé Kappers uit Horst en de Lottumse Imke te Baerts van Change uit Venlo zijn
genomineerd voor 26e editie van de Coiffure Award. Zij zijn genomineerd voor de Young Talent Award. De uitreiking
van deze kappersprijs vindt plaats op zondag 7 mei.
In totaal zijn er 96 kappers door
de jury genomineerd. De inzendingen
van de genomineerden zijn te vinden
op www.coiffureaward.nl De Coiffure
Award, die in 1992 is opgezet door
Schwarzkopf Professional en Coiffure
Magazine, streeft ernaar de kappersbranche naar een hoger niveau
te brengen en zet zich in voor de
promotie van de kapper. Tijdens het

gala op 7 mei is er naast de uitreiking van twaalf Coiffure Awards, de
bekendmaking van de titel Hairdresser
Of The Year. De presentatie van het
gala is in handen van Sophie Hilbrand.
De persjury, bestaande uit zeventien
redacteuren, journalisten en beauty
editors, beoordeelde als eerste de
inzendingen. Zij kozen de genomineerden en winnaar voor de Pers Award. Als

tweede beoordeelde een Nederlandse
vakjury bestaande uit haar- en beauty
specialisten de inzendingen. Voor de
Schwarzkopf Hair Color Technician vond
een aparte jurering plaats. Tot slot werd
de laatste jureringsronde door tien
Britse kappers gedaan. Het publiek kan
stemmen op haar favoriet. De inzending met de meeste stemmen krijgt
The Next Hair Icon award.

Heropening Cruysberg
Modehuis Cruysberg heropent op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april. Op deze dagen vinden er extra activiteiten plaats in de winkel in Tienray.
Cruysberg heeft onder andere
een nieuwe look in de winkel en gaat
starten met nieuwe actitiveiten als

workshops en lezingen. Op vrijdag en
zaterdag vindt er om 14.00 uur een
proeverij plaats van Foodiamo. Zaterdag

kunnen bezoekers na 14.00 uur makeupadvies krijgen en op deze dag is er
een springkussen voor kinderen.

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

Ontslag in overleg:
doe de check!
Niek van de Pasch, advocaat
Een dienstverband kan op allerlei manieren eindigen: bij de rechter,
via het UWV of met een ‘vaststellingsovereenkomst’. Die derde optie
geeft veel vrijheid, maar vraagt dus ook serieuze aandacht. Wat zou in
elk geval duidelijk op papier moeten staan?
1. Uitleggen
Vaak is er nog geen zicht op een
nieuwe baan. In de tussentijd kan
dan een WW-uitkering nodig zijn.
Het UWV weigert die als de werknemer ‘verwijtbaar werkloos’ is.
Daarom moet het contract een paar
dingen sowieso vermelden: de werkgever nam het initiatief, zijn reden
was neutraal en het is geen ontslag
op staande voet. Een standaardriedel
natuurlijk, maar wel belangrijk.

3. Uitbetalen
Als het dienstverband vervolgens
ook op papier afloopt, komt daar
een eindafrekening achteraan.
Dat is een combinatie van aanspraken
als salaris, vakantiegeld en (mogelijk)
een ontslagvergoeding. Afhankelijk
van de aanleiding voor het vertrek,
kan dat bedrag onder, op of boven
de transitievergoeding liggen.

4. Uitbreiden
Veel rechten en plichten vervallen
2. Uitwerken
automatisch op de laatste dag. Een
Zolang werknemers nog salaris
concurrentiebeding begint dan juist
(moeten kunnen) krijgen, betaalt
pas. In de onderhandelingen moet aan
het UWV nog geen WW-uitkering.
bod komen of dat verbod inderdaad
Daarom moet het contract een
blijft gelden. Ook andere regelingen
‘fictieve opzegtermijn’ bevatten.
kunnen hierbij langskomen: denk aan
Al die maanden loopt het diensthet pensioen, een leaseauto of de stuverband dus eigenlijk nog door.
diekosten. Omdat dit in samenspraak
Dikwijls volgt wel meteen vrijstelling gaat, is van alles te verzinnen.
van werk. In die situatie is het vrij
normaal om alle vakantiedagen op
5. Uitsluiten
te nemen.
Het is de bedoeling om alles definitief

te maken. Daarom staat er meestal
een ‘finale kwijting’ in. Dat kan
best een prima deal zijn, als maar
duidelijk is dat claims daarna bijna
altijd zullen mislukken. Werknemers
mogen alles trouwens nog, zonder
opgaaf van reden, binnen twee (of
drie) weken terugdraaien.
Ook een ontslag met wederzijds
goedvinden kan heel ingrijpend zijn,
voor werkgever én werknemer. Een
zorgvuldige formulering of controle
geeft dan veel rust. Bel of mail gerust om dat eens samen te bekijken.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
vandepasch@putt.nl
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GEPLUKT Jac Peeters

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.

gemaakt door de duivensport, maar
dit was echt heel bijzonder. Boven op
zolder heb ik nog een hele kast met
bekers staan.” Op 10-jarige leeftijd
kwam Jac in aanraking met duiven.
“Ik moest bij een ander lid de duiven
uit en inlaten. Zo is het begonnen en ik
heb het nog een tijdje volgehouden”,
voegt hij er met een knipoog aan toe.

Mooiste moment

Hij zingt in een ouderenkoor, speelt geregeld jeu de boules en is al meer dan zeventig jaar lid van de duivenvereniging. “Ik heb dankzij de duiven de
hele tijd leven om me heen.” Daarnaast is de 81-jarige Jac Peeters uit Meterik al 53 jaar getrouwd met zijn vrouw Nel. Deze week wordt hij geplukt.
Van kinds af aan woont Jac
in Meterik. Hij wijst naar rechts.
“Ik woonde vroeger een paar huizen
hier vandaan”, zegt hij met een
glimlach. Ook doorliep hij de lagere
school in het dorp. “Daarna wilde ik
eigenlijk naar de ambachtsschool.
Daar was helaas geen plek meer, dus ik
ging werken.” Jac ging aan de slag bij

een bakker in Meterik. Daar werkte hij
elf jaar, om vervolgens een jaar bij een
bakkerij in Horst te werken en daarna
weer twee jaar bij de Meterikse bakker
in dienst te gaan. Later werkte hij nog
bij de Boerenbond.
Jac kijkt naar zijn vrouw Nel (76),
die hij op jonge leeftijd leerde kennen.
“Ze was het meisje aan de andere kant

PUZZEL

Sudoku

van de straat. We kwamen elkaar tegen
tijdens het dansen en van het een
kwam het ander. Nu zijn we alweer
53 jaar getrouwd.” Samen kregen ze
twee zonen, Johan (52) en Ton (50).
Jac en Nel zijn ook al opa en oma, want
ze hebben twee kleinkinderen.
Op de tafel in de huiskamer van
huize Peeters pronken enkele trofeeën.

Aan de muur hangen Delfts blauwe
borden met duiven in het midden.
Jac is al meer dan zeventig jaar lid van
de duivenvereniging de Luchtbode
in Horst. Hij pakt een van de grote
bekers vast. “Deze kreeg ik in 2000,
toen ik vijfde werd op het Nederlands
Kampioenschap. In die zeventig jaar
heb ik veel mooie momenten mee-

Jac merkt dat er minder animo is
voor de duivensport. “Ooit hadden we
120 leden, nu zijn het er een stuk of
15. Ook komen er nauwelijks jongeren
bij. Vroeger kon je voetballen, muziek
maken of lid van de duivenvereniging
worden. Nu is er veel meer keuze
voor de jeugd.” Jac zelf heeft nog
steeds zo’n zestig duiven in huis.
“Die zitten in de tuin en op zolder.
Ik heb dankzij de duiven de hele tijd
leven om me heen. Nog steeds voel
ik de spanning als ze wegvliegen.
Dat is het mooiste moment in de
sport.” Naast de duivensport heeft
Jac nog meer hobby’s. Hij is geen
bankzitter, verzekert hij. “Ik doe aan
jeu de boules, zing in een ouderenkoor
en ben jeugdleider geweest bij de
voetbalclub.” Ondanks zijn 81 jaar, is
er op zijn gezondheid weinig aan te
merken. “Ik ben zo gezond als een vis”,
zegt hij. Samen met Nel fietst hij graag.
Het echtpaar blijft gewoon in
Meterik wonen. “Reizen hoeft van
ons ook niet meer”, stelt Jac vast.
”We zijn bijvoorbeeld naar Oostenrijk
en Duitsland gegaan, maar toen waren
we nog wat jonger. Hier hebben
we genoeg te doen. We hebben
nog plezier in het leven. Dat is het
belangrijkste.” Jac heeft nergens in
zijn leven spijt van. “Ik was graag naar
de ambachtsschool gegaan. Dan was
ik misschien timmerman geworden.
Maar ik heb altijd met heel veel
genoegen en plezier gewerkt.”

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
* Gedurende de maanden maart en april. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Ysselsteyn

tuinenterrasysselsteyn.nl

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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Oplossing vorige week:
1

6
5

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

2

AUTOBEDRIJF

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

Lezing kiekendief
De Stichting Koekeloere geeft op woensdag 5 april een lezing over de kiekendief. De lezing begint om 20.00 uur
in De Sevewaeg in Sevenum.

De blauwe kiekendief is een
echte wintergast in Nationaal Park
de Meinweg. Enkele jaren geleden
zijn verschillende vogels gezenderd en
de lezing gaat over de resultaten van
meerjarige tellingen van kiekendiefslaapplaatsen op de Meinweg, gecom-

bineerd met resultaten van vijf GPSgezenderde vrouwtjes. Deze vrouwtjes
zijn op één van de slaapplaatsen
geringd en van zender voorzien, zodat
we weten waar ze ’s winters foerageren en ’s zomers broeden. Door de
zendering zijn ook de trekroutes van

deze dames zo blootgelegd. De lezing
wordt gegeven door Ernest Asseldonk
en Peter Heuts, die zich al jaren
bezighouden met de kiekendief en hun
zendering.
Voor meer informatie, kijk op
www.stichtingkoekeloere.nl

Landschap Horst aan de Maas

Inzaaiactie bloemrijke
akkerranden
Stichting Landschap Horst aan de Maas start vanaf half april weer met de jaarlijkse inzaaiactie voor bloemrijke
akkerranden. Particulieren en bedrijven die een strook van 3 tot 6 meter of een overhoek ter beschikking willen
stellen kunnen zich hiervoor aanmelden.

’t Nest maakt
TRASH-ART
Kinderopvang ’t Nest stak op zaterdag 25 maart de handen uit
de mouwen tijdens de Landelijke Opschoondag. ’t Nest wilde de
kinderen op een speelse wijze kennis laten maken met afval. Op
verschillende locaties zijn er inmiddels al leuke thema’s en projecten ontstaan. De kinderen vonden het leuk dat ze iets konden
betekenen voor een schonere omgeving rondom hun locaties in de
dorpskernen van Horst aan de Maas. Met al het ingezamelde afval
gaan de kinderen van ’t Nest de aankomende week kunstwerken
maken. In de deze laatste week van maart zijn er op de BSO locaties
kleine tentoonstellingen van de zogenoemde TRASH-ART.

Jubilarissen
Rode Kruis
Tijdens de jaarlijkse contactavond van het Rode Kruis locatie Horst aan
de Maas op zaterdag 25 maart werden vijf jubilarissen gehuldigd.

De grondgebruiker maakt de grond
zaaiklaar en Landschap Horst aan
de Maas stelt het kleurrijk, éénjarig
bloemenzaadmengsel beschikbaar en
zaait het in. Door de grote hoeveelheid
regen in juni is de inzaaiactie van vorig
jaar letterlijk in het water gevallen
en het zaad is daardoor slecht of niet

opgekomen. Stichting Landschap Horst
aan de Maas hoopt dat het weer dit
jaar beter meespeelt.
Het inzaaien van akkerranden en
overhoeken heeft veel voordelen, stelt
Stichting Landschap Horst aan de Maas.
De diverse soorten bloemen zijn een
belangrijke voedselbron voor allerlei

bijen, insecten, zangvogels, patrijzen
en fazanten. Tevens zorgen de insecten
voor een biologische bestrijding van
bijvoorbeeld luizen op de aangrenzende akkers en tuinen. Verder zorgen
de kleurrijke stroken voor een prachtig
beeld en verhogen ze de belevingswaarde voor fietsers en wandelaars.

De avond werd geopend door
Jac Jeurissen die aangaf trots te zijn
op de Rode Kruis-vrijwilligers in Horst
aan de Maas. In het afgelopen jaar
heeft hij diverse gesprekken gehad
met de verschillende coördinatoren.
Tijdens deze gesprekken kwam naar
voren hoe actief en betrokken de
vrijwilligers zijn bij de verschillende

Rode Kruis-activiteiten. Vervolgens was
het woord aan burgemeester Kees van
Rooij. Daarna werden Wil Bos-Hermkes
en Henk Baltessen (beiden 30 jaar
vrijwilliger), Jac Jeurissen (40 jaar) en
Mart Cleven en Jan Hermans (50 jaar)
in het zonnetje gezet. Zij zetten zich
in voor diverse activiteiten van het
Rode Kruis.
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Horst aan de Maas
ruimt op
De Landelijke Opschoondag was op zaterdag 25 maart. In het hele land, dus ook in Horst aan de Maas, kwamen
mensen in actie om zwerfvuil op te ruimen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Jubilarissen Koninklijke
Harmonie Horst
Het jaarlijkse St. Davidsfeest van de Koninklijke Harmonie van
Horst vond plaats op zaterdag 18 maart. Deze dag werden verschillende jubilarissen gehuldigd. Helma Driessen vierde haar 25-jarig
jubileum, Ger Gubbels en Wim van Hoppe hun 50-jarig jubileum en
Peet Kleeven en Joep Surminski vierden dat ze al 60 jaar bij de
harmonie spelen.

Noaberzorg Swolgen
Enkele inwoners van Swolgen hebben het initiatief genomen om
Naoberzorg Swolgen op te zetten, in navolging van NaoberzorgPunt Meerlo
en Naoberzorgpunt Kanz in Tienray.
Naoberzorg betekent burenzorg in
de ruimste zin van het woord. “Het is
burenhulp in een modern jasje en
op vrijwillige basis in deze tijd van
verschraling van de zorg, leegloop van
de kleine dorpen van met name van
de oudere en jongere dorpsbewoners,
basisscholen die verdwijnen of samengaan en winkels die sluiten”, aldus
Naoberzorg Swolgen. Volgens onderzoek van de gemeente Horst aan de
Maas uit 2015 is de waardering van
de bewoners wat betreft de sociale
leefbaarheid hetzelfde als in 1999.
Toch ervaart men dat de sociale leefbaarheid achteruit gaat als er voorzieningen weggaan uit een dorp. De
initiatiefnemers: “In de praktijk blijkt
dat mensen vaak heel bewust bezig
zijn elkaar te helpen. Een initiatief als
Naoberzorg wil daarop een aanvulling
zijn, want niet iedere behoefte aan

hulp is zichtbaar en niet iedereen durft
te vragen om wat hulp. Dat geldt zowel
voor jongeren als ouderen. Er zijn altijd
mensen die erbij gebaat zijn wanneer
we ons samen inzetten om hen een
handje te helpen.” In Swolgen is al een
aantal andere soortgelijke initiatieven gestart, zoals het Eetpunt, de
Zonnebloem en Servicepunt Swolgen.
Op 16 maart, heeft Naoberzorg
Swolgen huis aan huis een vragenlijst
bezorgd. Deze vragenlijst geeft de
bewoners van Swolgen de mogelijkheid
om aan te geven wie er hulp nodig
heeft en wie er tijd heeft om een ander
te helpen. Denk hierbij aan wandelen,
papieren invullen, spelletje doen, boodschappen doen of klein tuinonderhoud.
Voor meer informatie, neem
contact op met Naoberzorg Swolgen
via 06 13 72 62 80 of
info@naoberzorgswolgen.nl

Dit gebeurde onder meer ook in
Griendtsveen, waar enkele inwoners
afval opruimden. In Sevenum
ging een groep vrijwilligers van
dorpshuiskamer Efkes Same aan de
slag. Door bewoners werden die dag

verschillende plekken, waaronder de
Grubbenvorsterweg, het Sondertseveld,
het voetbalveld en de kern van
Sevenum opgeschoond. En door
een goede afstemming werden de
prikgebieden met de andere groepen

goed verdeeld. De vrijwilligers hadden
daarnaast veel aanspraak van mensen
die deze actie van groot belang
vonden en dit is volgens hen zeker een
stimulans om er volgend jaar weer
voor te gaan.

Andere locatie

Bijeenkomst plannen Horst-centrum
Het bestuur van de Vereniging van Vastgoed Eigenaren Horst-centrum organiseert woensdag 5 april om
19.30 uur een bijeenkomst. Vanwege de grote belangstelling is deze avond verplaatst naar Zaal De Lange in Horst.
Tijdens de bijeenkomst worden
geplande projecten toegelicht, zoals
de bouwplannen aan parkeerterrein
Kerkeveld.

Deze avond is er tevens een
discussie over de stand van zaken en
de toekomst van volkshuisvesting in
Horst aan de Maas.

Vanaf 19.00 uur kunnen mensen
inlopen. Om 19.30 uur is de opening
met aansluitend de verschillende
presentaties.

WEIJS AGRO SERVICE
Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde

Voorwerker
en stallenreiniger
Als voorwerker en stallenreiniger bestaan je werkzaamheden uit het
reinigen van varkens- kippen- en paardenstallen.

We zoeken iemand die:
-

beschikt over een rijbewijs C of B
zowel in teamverband als zelfstandig kan werken
met eigen inzicht en die zijn afspraken nakomt
fulltime en parttime functie

Ben je geïnteresseerd stuur dan je reactie binnen 14 dagen naar
Weijs Agro Service, Veulensewaterweg 8, 5814 AK Veulen of mail naar
info@weijsagroservice.nl
Voor meer informatie verwijzen we je naar www.weijsagroservice.nl
T 06-46 23 23 69 / kantoor 06-83 70 68 12

Kleintjes planten bomen
De allerkleinsten van KDV ’t Nest in Sevenum gingen op Boomplantdag samen met Stichting
Groengroep Sevenum aan de slag. Gezamenlijk werden op de Sevenumse locaties bomen, struiken en
gemengde hagen aangeplant.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Demi van Rens
12 jaar
Meterik
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een keer met het vliegtuig
naar Curaçao vliegen. Eigenlijk zou ik
dat deze zomer doen met mijn oma en
tante, maar die reis gaat helaas niet
door. Mijn nicht was daar voor stage
dus wilden we haar opzoeken, maar ze
is inmiddels al terug. Het leek me heel
leuk om te zien hoe het daar is en om
met dolfijnen te kunnen zwemmen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik voor 25 kiezen, omdat je
dan je rijbewijs hebt en je overal zelfstandig naar toe kan gaan. Ook woon ik
dan al hopelijk op mezelf en heb ik een

goede baan, maar toch kan ik dan nog
leuke dingen met vriendinnen doen en
daar houd ik van.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
De geboorte van mijn broertje, omdat
ik toen heel jong was en niet door had
hoe bijzonder zoiets is. Ik zou ook graag
nog een keer kampioen willen worden
met volleybal, dit was toen heel leuk
en ik kreeg veel cadeautjes.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik gebruik heel veel de woordjes: enz.
en idk (I don’t know, red.). Geen idee
waarom ik dit doe, maar ik denk omdat
andere mensen ze vaak gebruiken en
dat ik dat heb overgenomen.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
We kennen elkaar van de peuterklas,
we zijn nu al 10 jaar bevriend. Het is
altijd heel leuk samen en we lachen
om domme grappen. Ze is ook heel

jongeren 11

aan
Demi van Rens

lief en behulpzaam en steunt me in
moeilijke tijden. Ik zou niet weten wat
ik zonder haar moet.
Wat is je favoriete hobby?
Dat is volleybal. Toen ik in groep 2 zat
ging ik kijken met mijn moeder en een
vriendin in de sportzaal. Daar waren ze
aan het volleyballen, dit zag er zo leuk
uit dat ik meteen op volleybal wilde. Ik
begon met vijf van mijn vriendinnen en
inmiddels speel ik in de C2 van Meterik.
We spelen nu met America, Hegelsom
en Meterik gemixt. Ik volleybal nu al 8
jaar en vind nog steeds superleuk, ik
wil nog lang niet van volleybal af.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Niet echt waar ik speciale herinneringen aan heb, maar ik vind het nummer
Dat Ik Je Mis van Maaike Ouboter
heel mooi. Het gaat over een meisje
die haar ouders kwijt raakt en het nu
alleen moet doen. Ik ken het doordat

een vriendin van mij het zong toen
haar opa overleed.
Waar ben je verslaafd aan?
Zelf vind ik dat ik aan niks verslaafd
ben, maar volgens mijn moeder en
oma ben ik verslaafd aan mijn telefoon.
Het is misschien een beetje waar maar
dit ga ik natuurlijk niet toegeven.
Wat is je droombaan?
Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Vroeger wilde ik altijd juf worden,
maar toen ook weer kapper. Mijn tante
en oom hebben een cafetaria in Horst:
Kwalitaria Horst. Nu zeg ik de hele tijd
met mijn nicht dat we het samen gaan
overnemen.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium is
WhatsApp. Ik vind WhatsApp heel
fijn om dingen op af te spreken en te
bespreken. Het heeft inmiddels ook
sommige functies die snapchat en
Instagram ook hebben, dus het is een
beetje drie in één.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste ga ik dan met vriendinnen
chillen. Ik houd niet echt van harde
muziek en drukte. Wel vind ik een
feestje leuk, maar een feestje kan ook
zonder harde muziek.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Als ik moest kiezen zou ik kiezen voor
Ilse DeLange. Het lijkt me heel erg leuk
om op te treden voor een groot publiek
en mee te doen aan het Songfestival.
Ook lijk het me heel gaaf om coach te
zijn bij The Voice.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet bijgelovig. Ik heb wel
de communie gedaan, maar dit was
meer voor de cadeautjes dan voor het
geloof.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Volgens mijn moeder zou ik een geit
zijn. Als ik vervelend doe noemt ze me
altijd een irritante geit. Ik weet ook niet
hoe ze daar bij komt. Zelf zou ik graag
een hond zijn, want je wordt goed verzorgd en krijgt veel aandacht. Ik vind
honden wel leuk, maar dan alleen zo’n
kleine schattige hondjes. Mijn tante
heeft twee honden, daar gaan we vaak
naartoe om met ze te spelen.
Introvert of extravert?
Ik ben het eigenlijk allebei wel een
beetje. Soms heel rustig, maar soms
ook heel druk. Toch denk ik dat ik meer
extravert ben, omdat ik vaker druk ben.

Fruitbomenweek!

Enorme keuze voor tuin en terras…

Fruitbomen

hoog- en halfstam, lei-,
zuil- en minifruitbomen

-20%

Heel veel soorten!
Geldig t/m 04-04-2017

Vorstweg 60 | Velden
T. 077-4729015

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

Vlucht nu
het nog kan
Laatst opende ik na lange
tijd (ongeveer 5 uur) mijn
WhatsApp weer eens. Ik wist
wel dat ik een paar gesprekken
had lopen, maar dat er nog
twintig chats openstonden had
ik niet zien aankomen.
Nee, dat is geen populariteit.
Dat is pure slordigheid.
Wanneer ik zie dat er meerdere
chats openstaan en dat mensen
‘aan het typen’ zijn, dan denk
ik: vlucht nu het nog kan en zet
je ‘laatst gezien’ uit. Ik weet
dat dit een slechte eigenschap
is. Mensen haten mij er ook
door.
Hetzelfde heb ik ongeveer
met Facebook. Soms ben ik zo
klaar met alle selfies, onzinnige
tags en nutteloze info van andere
mensen, dat ik de app spontaan
van mijn telefoon verwijder
(dit ook omdat ik een iPhone
heb en mijn geheugen altijd vol
zit). Een tijdje later bedenk ik me
dan dat Facebook niet alleen een
app is, maar ook mijn agenda.
Facebook houdt de verjaardagen
van mijn vrienden namelijk wel
bij. Daarnaast heb ik dan meestal
ook tien meldingen gemist en
ben ik al zes keer in een reactie
genoemd. Dat moet ik dan toch
wel even checken…
Soms erger ik me er enorm
aan dat we altijd 24/7 bereikbaar moeten zijn. Als ik een
oplader kwijt ben, schiet ik
meteen in de stress. Wat nou als
mijn werk of mijn rijschool me
net wil bellen? Is het geen
oplossing als iedereen verplicht
zijn telefoon 1 uur moet uitzetten elke dag? Dan hoef ik niet
bang te zijn dat ik iets mis en
kan ik eindelijk tot mijn innerlijke rust komen.
Bij deze bied ik alvast mijn
excuses aanbieden voor mijn
komende negeersessies. Mijn
examens beginnen er namelijk
aan te komen.
Liefs,
Anke
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ook positieve discriminatie
is discriminatie’

De Europese Commissie wil dat in 2020
40 procent van de topfuncties bij beursgenoteerde bedrijven door vrouwen wordt bekleed.
Een nobel streven, al denkt 70 procent van de
inwoners dat het als het gaat om het invullen
functie het niet uit zou moeten maken of
iemand vrouw of man is. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

9%
Oneens
33%
Neutraal

Uit The Dutch Female Board Index 2016 blijkt
dat in 2015 slechts 17 van de 212 bestuursfuncties bij Nederlandse beursgenoteerde
bedrijven door vrouwen werden bezet. Het
zogenoemde glazen plafond bestaat nog steeds.
Dat blijkt ook uit de Gender Gap Index, die inzicht
geeft in de ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen als het gaat om bijvoorbeeld politieke
invloed. Daar staat Nederland op de zestiende
plek. Redenen genoeg voor de Europese

Inwonerspanel

1.672 leden
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48%
Eens

Vrouwenquota leiden
tot discriminatie bij
sollicitaties

Toch vindt 48 procent dat zo’n quotum kan
Commissie om een vrouwenquota in te stellen.
leiden tot discriminatie tijdens sollicitatieproceDe meerderheid van de inwoners van Horst aan
dures. Bedrijven kijken dan alleen nog maar naar
de Maas vraagt zich echter af of dit nu zoveel
de cijfertjes in plaats van de kwalificaties van een
zoden aan de dijk zet. Want levert zo’n quotum
wel de juiste kandidaat op? “De functie moet naar kandidaat. “De neiging is om dan percentages na
te streven. Dat leidt altijd
de beste kandidaat gaan,
‘Ga altijd uit van de beste
tot discriminatie”, vindt
man of vrouw maakt
kandidaat’
deze persoon. “Ook posiniet uit”, zegt iemand.
tieve discriminatie is
Een ander beaamt dit:
‘Zorg voor gekwaliﬁceerde
discriminatie.”
“Maak de kandidaten
mensen’
anoniem en kies gewoon
TipHorstaandeMaas
diegene die het beste is,
is een samenwerkings‘Mannen hebben altijd meer
of het beste in het team
verband tussen
kansen gehad’
past.” Een derde breekt
HALLO Horst aan de
echter een lans voor de vrouwenquota. “Het kost Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
tijd voordat de ouderwetse mannenbolwerken
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk
(netwerken) doorbroken worden, daar kunnen
op www.tiphorstaandemaas.nl
vrouwenquota bij helpen. Er zijn voldoende goed
Reageren?
gekwalificeerde vrouwen beschikbaar.”
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Horse Service International BV (HSI) is voor velen een
begrip in de internationale paardenwereld. HSI regelt al ruim
25 jaar het transport voor paarden van en naar alle nationale,
internationale en intercontinentale bestemmingen.
Binnen Europa over de weg, buiten Europa per vliegtuig.
Door onze groei zijn we op zoek naar jongste bediende:

import/export
medewerker
m/v

Wij vragen:
• minimaal MBO niveau;
• kennis – en ervaring met paarden;
• goede communicatieve eigenschappen en klant
vriendelijke houding;
• beheersing van de Engelse en Duitse taal
(eventueel Spaans / Chinees);
• omgang software programma’s; Word, Excel etc;.
• vastberaden en doorzettings vermogen;
• ﬂexibel en zelfstandig;
• collegiaal en kunnen werken in teamverband.

Je
droomhuis
vinden

en meteen
weten waar
je staat.

1 april is het NVM Open Huizen Dag
Ben
je je droomhuis
tegengekomen,
loop
dan even binnen op het Hypotheek
1 april
is het NVM
Open Huizen
Dag
Inloopspreekuur.
Bentegengekomen,
je in loondienst?loop
Breng
eenbinnen
recente
mee.
Ben je je droomhuis
dandan
even
opsalarisstrook
het Hypotheek
Ondernemers
hoeven
alleen
de
laatste
jaarcijfers
mee
te
nemen.
Inloopspreekuur. Ben je in loondienst? Breng dan een recente salarisstrook mee.

Schouwburgplein
Venray
| Spoorweg
2 Hegelsom
Ondernemers hoeven13
alleen
de laatste
jaarcijfers mee
te nemen.
Schouwburgplein
13 Venray | Spoorweg 2 Hegelsom
Een
aandeel in elkaar
Een aandeel in elkaar

Wij bieden:
• fulltime functie voor 40 uur per week;
• veelzijdige werkzaamheden;
• opbouwen van nationale & Internationale netwerken;
• goede arbeidsvoorwaarden;
• leuke afwisselende job met uitzicht op lang dienstverband.
Ondanks dat de werkzaamheden voor het overgrote deel op
kantoor zullen plaatsvinden, zijn wij van mening dat kennis
van paarden een absolute pré is.
Voel jij je aangesproken tot deze functie?
Email jouw CV naar vacature@horseservice.nl of stuur een brief
naar Horse Service Int’l bv, Hazenkampweg 8a, 5964 PE METERIK
Voor meer infomatie kun je ook kijken op onze website.

Horse Service International BV

Hazenkampweg 8a 5964 PE Meterik, tel. 077 - 398 45 45

www.horseservice.com
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Hoofddoekjes op het werk mogen verboden worden
Werkgevers mogen hun personeel verbieden een hoofddoek of een
ander religieus symbool te dragen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie
begin maart bepaald. Wel moet een bedrijf dat in het bedrijfsreglement
hebben vastgelegd. Volgens het hof is er dan geen sprak van discriminatie.
De overgrote meerderheid, 78 procent van de stemmers, vindt het goed
dat hoofddoekjes op het werk verboden mogen worden. Zij vinden dat het
normaal is dat bedrijven hun werknemers mogen opdragen om neutrale
kleding te dragen, bijvoorbeeld in de omgang met klanten. Een muts mag je

ook verbieden, dus een hoofddoek ook. Zo kunnen bedrijven hun neutraliteit
vorm geven. Voor sommige mensen wekt een hoofddoekje immers de indruk
van vrouwenonderdrukking, waar een bedrijf misschien niet mee geassocieerd
wil worden.
De andere 22 procent, iets minder dan een kwart van de stemmers, vindt
dat hoofddoekjes niet verboden zouden moeten kunnen worden op het werk,
omdat dit tegen het recht op godsdienstvrijheid ingaat. Ook is het verbod
discriminerend voor moslima’s.

Rookverbod in wachtrijen pretpark goed idee
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Bij attractiepark Toverland in Sevenum is het net als bij twintig andere
pretparken in het land verboden om te roken in de wachtrij voor een attractie.
Zo willen de parken bezoekers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van
sigarettenrook. Niet alleen Toverland, maar alle 21 pretparken van de Club van
Elf, de vereniging van de grote dagattracties in Nederland, doen mee met het
verbod. De meningen over dit rookverbod zijn verdeeld.
Een goed idee, vinden sommigen. Sigarettenrook is schadelijk, dat
weten we inmiddels al lang. Een wachtrij waarin bezoekers in feite geen
kant op kunnen is eigenlijk hetzelfde als een binnenruimte, waar roken ook
al verboden is. Door het roken te verbieden hoeven andere bezoekers en

vooral kinderen niet meer noodgedwongen sigarettenrook in te ademen.
Dat is namelijk niet alleen vies, maar ook nog eens schadelijk voor je
gezondheid.
Aan de andere kant is het ook wel betuttelend om roken in wachtrijen
buiten te gaan verbieden. Er zijn al zoveel plekken waar je niet mag roken, en
dan mag het buiten ineens ook al niet meer. Op een terrasje mag het toch ook
nog gewoon? En zo’n wachttijd kan op drukke zomerse dagen nog wel eens
flink oplopen, dan is het vervelend voor mensen als ze niet even een sigaretje
op kunnen steken.
Rookverbod in wachtrijen pretpark goed idee. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 12) > Andere culturen leren kennen kan ook in Nederland > eens 74% oneens 26%

Proef • Beleef • Geniet

de l ambada van

het aardbeien l and

Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

www.vitellius.nl

zi t boordevol smaak
en is 100% vers!

Het park is vanaf 1 april weer geopend met de
nieuwste bezienswaardigheid: Aardbeiendroom.

Kreuzelweg 3 | 5961 NM Horst

077 397 02 16

r e s t a u r a n t

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!
Ook pootaardappelen
n
plantuien koolplante

Leibomen superactie

12-14 in pot

1000 op voorraad

Lage prijzen

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

Voetbalvrije
zomer
“Is dit geen buitenspel?
Dan is het, dan is het voorbij.
Iniesta, Iniesta, Iniesta.”
Nog nooit heb ik NOScommentator Frank Snoeks zo
bedrukt en teleurgesteld horen
praten. In de 117e minuut van
de WK-ﬁnale in Zuid-Afrika
bezorgt de geniale Spanjaard
Andrès Iniesta heel Nederland
een nieuw voetbaltrauma. Wéér
worden we geen
wereldkampioen. Mijn
toentertijd al 93-jarige opa
keek ook naar het scherm:
“Wat zonde weer”, klinkt het.
Ik keek hem aan en realiseerde
me dat hij waarschijnlijk nooit
meer een WK mee zal maken.
Het lijkt alweer zo lang
geleden. Na afgelopen weekend
is het nauwelijks voor te stellen
dat we in 2010 en 2014 tweede
en derde van we wereld werden.
“Het is toch de grootste
nachtmerrie. Het is droefenis
alom.” Het is nu 2017 en zojuist
hebben we kansloos verloren van
Bulgarije, de nummer 71 van de
wereld. In een troosteloze
ambiance, met een team dat
geen enkel vertrouwen lijkt te
hebben. Flair, bravoure en de wil
om te winnen ontbreken.
De schande van Sofia voelt niet
als een nieuw voetbaltrauma.
Het voelt eigenlijk als niks.
Cynisme overheerst de
teleurstelling. De tijden dat we
met honderdduizenden op
pleinen dronken van geluk of
verdriet werden om een potje
voetbal lijken weer verder weg
dan ooit. Buiten ’88 wonnen we
nooit een prijs, maar eens in de
twee zomers stond het hele land
stil op naar elf landgenoten te
kijken die ergens op de wereld
voor volk en vaderland tegen een
bal trapten. Opa leeft nog steeds,
maar met de wedstrijd van
afgelopen zaterdag in het
achterhoofd denk ik niet dat hij
nog een WK mag meemaken. Een
voetbalvrije zomer ligt in het
vooruitzicht.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
30 maart 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering 4 april 2017 Commissie
bezwaren en klachten
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier,
de heer R. Poels, tel: 077 – 477 97 70 of
06 – 51 85 28 91 of email:
griffier@horstaandemaas.nl

Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Voorstel tot het vaststellen van de Grondexploitatie Gebiedsontwikkeling Tienray en een
krediet beschikbaar te stellen ad € 2.801.504
waarin het gevoteerde krediet ad € 455.000
wordt opgenomen.
• Voorstel tot het vaststellen van de Jaarrekening 2016 en de Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Maasveren
Limburg Noord.
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Hamweg 6, Horst.
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Op den Bergen 10, Sevenum.

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 4 april 2017 bij
elkaar voor een hoorzitting.

• Voorstel tot het vaststellen van het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan
Roothweg 6a, Meterik.
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Militaire Oefening
Van 3 t/m 7 april a.s. vindt er een militaire oefening plaats in onze gemeente.
Aan de oefening nemen 150 personen en 70 militaire voertuigen deel. Er wordt geen gebruik
gemaakt van (oefen)munitie. De oefening houdt in dat er opstellingen ingenomen worden t.b.v.
de luchtverdediging en het verplaatsen van militaire voertuigen op bestaande wegen en paden.
Het normale verkeer zal niet gehinderd worden.

Bedankt, zwerfafvalpakkers!

Hoorzitting om 19.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift tegen
omgevingsvergunning herontwikkeling Kloosterhof in Horst.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de
commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.

Subsidie afkoppelen
regenwater
Regenwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp in de riolering vermengd
met vervuild water waardoor het gereinigd moet worden. Daarom is er subsidie beschikbaar voor
inwoners die hun regenpijp afkoppelen van de riolering.
Veranderend klimaat
Het veranderend klimaat vraagt om nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen. Door minder
regenwater in het riool te lozen, voorkomen
we dat riolen overbelast raken tijdens hevige
regenbuien en dat zodoende ongezuiverd rioolwater in het milieu komt .
Beter milieu
Door uw regenpijp af te koppelen (van het riool
af te halen) draagt u bij aan een beter milieu.
Maar zo houden we ook met z’n allen een stijging van de rioolkosten in de hand. Verder voorkomt u dat de grond in uw eigen tuin verdroogt

en u kostbaar kraanwater moet gebruiken om te
sproeien.
Aanvragen
Iedereen die nu regenwater loost op de vuilwaterriolering kan subsidie aanvragen voor het
afkoppelen op eigen terrein. Via de website kan
een online formulier ingevuld worden. Op de
website vindt u ook meer informatie over het
afkoppelen van regenwater.
Wilt u liever op een andere manier het formulier
ontvangen of hebt u vragen? Neem contact op
met de gemeente (gemeente@horstaandemaas.nl of (077) 477 97 77).

Afgelopen zaterdag was het de Landelijke Opschoondag. 130 vrijwilligers hebben onze
gemeente een stuk schoner gemaakt door zwerfvuil op te ruimen.
Landelijke Opschoondag en Schone Maas
Afgelopen zaterdag hebben tien groepen
vrijwilligers op diverse locaties in de gemeente
zwerfafval opgeraapt. Nog eens vier groepen
hebben de oevers van de Maas opgeschoond
in het kader van het project Schone Maas.
Deze acties leverden alleen zaterdag al 170
zakken met zwerfvuil op. Dankzij deze enthousiaste vrijwilligers is onze openbare ruimte
weer een stuk schoner geworden.
TWC Oranje: ‘Een geslaagde actie!’
Toer- en Wieler Club Oranje deed dit jaar voor
de eerste keer mee.

Peter Hermans van TWC Oranje: “Onze leden
maken veel gebruik van de wegen. Onderweg
zien we regelmatig rommel in de bermen en
daar ergeren we ons aan. Vandaar dat we
graag ons steentje bijdragen om Horst aan
de Maas te ontdoen van zwerfafval. Langs de
doorgaande weg tussen Broekhuizen en
Horst hebben we 23 vuilniszakken aan zwerfvuil opgepakt. Het was een zeer geslaagde
actie met onderweg veel spontane en positieve
reacties.”
Namens iedereen in Horst aan de Maas:
bedankt voor jullie inzet!

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:
America
Hofweg 43
Griendtsveenseweg 77
Broekhuizen
Veerweg 13B
Evertsoord
Paterstraat 4

Grubbenvorst
Schoolstraat 4
Koekoeklaan 10
Veilinghof, kavel 1

Wilhelminaplein 6
Hamweg tegenover nr. 6

Horst
Deken Creemersstraat 73
Schoolstraat ongenummerd

Sevenum
Siberiëweg 6
De Sondert 22
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming

Bekendmakingen per 1 april op
www.officielebekendmakingen.nl
De gemeente maakt iedere week nieuwe besluiten, plannen en regelingen bekend.
Bijvoorbeeld een verleende vergunning, een nieuw bestemmingsplan of een
subsidieregeling. Dit noemen we ‘officiële bekendmakingen’.
Vanaf 1 april 2017 staan alle officiële
bekendmakingen van de gemeente Horst
aan de Maas op de landelijke
website www.officielebekendmakingen.nl.

Het zwerfvuil actieteam van TWC Oranje. Foto: TWC Oranje

Hiermee loopt de gemeente vooruit op een
wettelijke verplichting voor overheden om

alle officiële bekendmakingen via deze ene
landelijke site te publiceren. Vanaf 1 april
vindt u op onze site www.horstaandemaas.nl
een directe link naar de bekendmakingen van
onze gemeente op de landelijke website. We
geven u op onze site dan ook informatie over
hoe u naar een bekendmaking kunt zoeken.

‘Werk&Mantelzorg Buzz-on-tour’ op 6 april
Werk combineren met mantelzorg, het is de normaalste zaak van de wereld! Toch wordt er weinig over gesproken.
krijgt handvaten aangereikt om dit thema op de
werkvloer bespreekbaar te maken.

Bent u werkgever en denkt u wel eens: hoe kan
ik mijn medewerkers tegemoet komen in het
combineren van werk en mantelzorg? Werkt u
en bent u mantelzorger? En denkt u wel eens
‘het zou fijn zijn als mijn leidinggevende hier
beter op zou kunnen inspelen’? Kom dan naar
de Werk&Mantelzorg Buzz on Tour op 6 april
tussen 11.30 en 13.30 uur bij het gemeentehuis in Horst aan de Maas. Werkgevers gaan
met elkaar en met mantelzorgers in dialoog. U

Werk&Mantelzorg trekt door heel Nederland
om in elke provincie zoveel mogelijk ‘buzz’ te
creëren. Op 6 april van 11.30 tot 13.30 uur komt
de ‘Buzzhalte’ naar het gemeentehuis in Horst
aan de Maas. Werkgevers en werknemers gaan
in de Buzz met elkaar in gesprek en inspireren elkaar met goede praktijkvoorbeelden.
Werkgevers die al mantelzorgvriendelijk beleid
voeren zullen aanwezig om te vertellen wat de
meerwaarde voor hun bedrijf is. Naast Horst
aan de Maas zullen nog 6 andere Limburgse
gemeentes bezocht worden.
Tevens zullen in het gemeentehuis activiteiten
plaats vinden. Kleinkunst Theater ‘Gewoon

Landelijke campagne
In opdracht van de ministeries van VWS,
Onderwijs en Sociale Zaken is de Stichting
Werk & Mantelzorg deze landelijke campagne
gestart om ervoor te zorgen dat Nederlandse
werkgevers mantelzorgvriendelijker worden.
Het campagneteam van de “Buzz on tour” van

Doen’ zal een optreden verzorgen. Er is een
lunch waar werkgevers, werkende mantelzorgers, professionals, medewerkers van de
gemeente Horst aan de Maas én diverse netwerkpartners met elkaar in dialoog gaan over
Werk & Mantelzorg. U kunt vrijblijvend (even)
binnenlopen!
Hoe meer mensen, hoe meer gesprekken, hoe
meer ‘buzz’ en hoe groter de kans dat heel NL
mantelzorgvriendelijk wordt!
Meer informatie?
Kijk dan op www.buzz-on-tour.nl

Luiercontainers vervangen
Begin volgende week worden de luiercontainers vervangen.
Dat kan op een aantal locaties betekenen dat daar 1 of 2 dagen geen container staat.
Uiterlijk woensdag worden de nieuwe containers geplaatst. Onze excuses voor het ongemak.

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postbus 6005
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur tele5960 AA Horst
fonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
i.s.m. Synthese Steunpunt Mantelzorg
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.
en de gemeente Horst aan de Maas
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Openingstijden balies gemeentehuis
Fax:
077 - 477 97 50
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
Internet
www.horstaandemaas.nl
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
balie
combineren met mantelzorg, het is de normaalste zaakDe
van
deburgerzaken
wereld! is op maandag geopend
van met
09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening
Toch wordt er weinig over gesproken. En daar gaan we
Postadres:

POWERED BY MEZZO EN QIDOS

Werk&Mantelzorg Buzz on Tour
6 april 2017 in Horst!

Werk

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

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

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

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

de ‘Werk&Mantelzorg Buzz on Tour’ iets aan doen.
Werk&Mantelzorg, zorg dat ‘t werkt! Want alleen als we dit belangrijke,
actuele thema op de werkvloer bespreekbaar maken, kunnen we
werk en zorg beter op elkaar afstemmen.

20%
KORTING
OP ALLES
20%
5.KORTING

Komt u langs op donderdag 6 april?

Tussen 11.30-13.30 uur bent u van harte welkom in de Werk&Mantelzorg Buzz
Waar? Wilhelminaplein 6 in Horst

Hoe meer mensen, hoe meer gesprekken, hoe meer buzz!

Volg ons op Facebook @werkenmantelzorg, Twitter #werkenmantelzorg
en kijk op www.buzz-on-tour.nl voor meer informatie.
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Wij zijn op zoek naar een flexibele inzetbare

vrachtwagenchauffeur m/v
op fulltime basis om ons team te komen versterken.
Wij rijden voor diverse klanten door heel Europa.
Dit betreft voornamelijk meerdaagse ritten met
overnachtingen, waardoor je vaak de gehele week
van huis bent. Ook vertrek of thuiskomst in het weekend
is aan de orde.
Ben je flexibel?
Heb je ervaring met internationaal transport?
Weet je van aanpakken?
En lijkt het je leuk om ons team hiermee te komen
versterken? Neem dan eens contact met ons op.

Je dient in het bezit te zijn van rijbewijs CE + code 95
(voorheen chauffeursdiploma). En ervaring op voornamelijk
Duitsland is daarbij een vereiste. Bij interesse neem dan
graag contact met ons op via telefoonnummer
06 - 27 01 33 79.
Urbanusweg 11, 5809 BM Leunen
Tel: +31 (0) 6 27013379
www.gk-transporten.com
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Horst aan de Maas?!
Met deze naam zou je zeggen dat die Maas ook een bepalende rol
heeft binnen onze gemeente. Er zijn echter maar een paar kernen die echt
aan de Maas liggen. Kijkend naar die moet je ook daar constateren dat er
weinig wordt gedaan met die Maas.
Het meeste speelt zich af met
de rug naar de Maas toe. De enige
uitzondering is feitelijk Broekhuizen.
Ondertussen staat er veel te
gebeuren met die Maasoevers. Denk
aan de grindwinning in Grubbenvorst
en de Gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum. Nu is het mooi om te
zien dat door deze activiteiten aan
de Maas, er binnen die kernen het
bewustzijn komt om mee te denken
over de mogelijkheden en kansen
die deze ontwikkelingen met zich
meebrengen.

moet komen te zien als alle bulldozers
weg zijn. Wederom een prachtig
voorbeeld van burgerparticipatie dat
laat zien dat dit woord niet alleen maar
een lege huls is.
Laten we deze initiatieven als
gemeente en politiek omarmen en
faciliteren zodat Horst aan de Maas
straks ook echt Horst aan de Maas is.

In Grubbenvorst is al een
projectgroep opgericht die mee wil
bepalen en sturen hoe die Maasoevers
er straks uit zouden kunnen komen te
zien. Samen met de inwoners en alle
betrokken partijen is men aan de slag
gegaan om die kansen te pakken en
er wat moois van te maken. Ook in
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
spelen die gedachten en zal dit
denk ik zeker ook worden opgepakt.
Samen kijken hoe het gebied er uit

John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Helden van Horst aan de Maas: Peter Nellen
Als PvdA Horst aan de Maas zijn we in januari gestart met ons deel van
de Helden campagne. Een campagne gericht op de echte helden in onze
samenleving. Mensen die zich geheel onbaatzuchtig inzetten voor anderen.
Afgelopen week hebben we onze vijfde held, Peter Nellen, in het zonnetje
gezet. Gewoon omdat ze dat verdienen!
Peter is al jaren bezig om als
voorzitter en bruggenbouwer van
Vrienden van Christopher ontwikkelingswerk onder de aandacht te
brengen bij mensen in Horst aan de
Maas en omgeving en in Sevenum in

het bijzonder. Niet gericht op het ophalen van geld of goederen, maar het
concreet ondersteunen van projecten
in Ghana en de bewustwording hier in
onze omgeving. En dat alles vanuit een
passie die ons als PvdA inspireert.

Zijn blikveld gaat tot ver in Ghana,
waar hij met de andere vrienden van
Christopher al jarenlang mooi werk
verzet, met als resultaat een concrete
bijdrage in vitale gemeenschappen. Iets
wat bij ons vanzelfsprekend is en de
moeite van het delen en verspreiden
waard.
Daarom hebben we als PvdA Horst
aan de Maas Peter afgelopen weekend,
tijdens een druk bezochte presentatie
van een aantal mensen die kortgeleden

in Ghana waren in de Torrekoel, in het
zonnetje gezet. Een welverdiende bos
bloemen en voor ons een terecht uitgeroepen tot held in Horst aan de Maas.
Wij blijven onze helden in het
zonnetje zetten en hun verhalen delen
in de hoop onszelf en anderen te inspireren. Ken jij iemand die het verdient
Held van Horst aan de Maas te zijn?
Neem dan contact met ons op.
Wietje Selen,
PvdA Horst aan de Maas

Startschot Groene Corridor de Gortmeule
Zondag 19 maart werden belangstellenden, waaronder de raadsleden,
bijgepraat over de Groene Corridor de Gortmeule in Horst, een echt
initiatief van onderop door erg enthousiaste inwoners van onze gemeente,
die het plan gloedvol presenteerden. De opkomst was geweldig groot.
Wat speelt hier precies?
Sinds jaren ligt in het noorden
van Horst een prachtig landgoed,
met erg veel groen, en een kleine
camping, werkelijk een parel voor

onze gemeente. Dit wordt ook door
de provincie erkend. Men wil vanuit
dit landgoed een groene verbinding
maken met de natuurgebieden in de
buurt namelijk de Casselse Pes en de

Kasteelse Bossen. Hierdoor kunnen dieren van het ene naar het andere gebied
trekken via deze verbinding, volgens
kenners een absolute noodzaak. Voor
deze Corridor moeten gronden worden
verworven en groen (struiken, planten,
gras en dergelijke) worden aangelegd.
En daar duikt misschien een groot
probleem op.
Een van de ondernemingen in de

omgeving heeft namelijk inmiddels
vrijwel alle gronden rondom dit landgoed in bezit, waardoor deze aanleg
niet mogelijk lijkt te zijn. Deze gronden
zijn met afrastering, een ontwikkeling
die voor het uitzicht maar ook voor de
natuur ongunstig is. Hier ziet men een
voorbeeld hoe economie en ecologie elkaar in de weg lijken te zitten.
Zal overleg tussen direct betrokken een

oplossing gaan bieden? Laten we het
hopen dat dit resultaat op gaat leveren. Zo niet, moeten we dit dan in de
gemeenteraad voor het buitengebied
gaan regelen? Voldoende vragen die
hopelijk leiden tot een oplossing om
deze Groene Corridor toch gerealiseerd te krijgen.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas.

Paasbrunch

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

vanaf 12 jaar

Reserveren is gewenst. Graag per mail: info@hotelarcen.nl
Of telefonisch: 077 - 473 12 10 Ook voor vragen of suggesties …..
Raadhuisplein 6

5944 AH Arcen

100%
100% HoLLANDS
HoLLANDS
€

8,-
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Wij heten u van harte welkom op zondag 16 april a.s. en óók maandag 17 april a.s. om samen
met familie en vrienden, tussen 11:30 en 14:30 te genieten van een uitgebreide Paasbrunch
inclusief onbeperkt koﬃe, thee, vruchtsappen en zuiveldranken. Restaurant de Oude Hoeve
presenteert voor u een groot assortiment van diverse koude gerechten, broodsoorten, salades
en warme gerechten. Alles wordt uitsluitend met verse ingrediënten voor u bereid!
Kijk voor het complete assortiment op www.restaurantdeoudehoeve.nl

Restaurant De Oude Hoeve
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Clubkampioenschappen

Veel prijzen voor
HZPC
Door: zwemvereniging HZPC-Horst
Het tweede en laatste deel van de Open Robsport clubkampioenschappen stonden op zondag 26 maart op het programma voor zwemvereniging HZPC uit Horst.
Er waren speciale prijzen voor
zwemmers die de grootste tijdsverbetering hadden neergezet. Dit waren
Guido Jacobs, Pieter Otten, Naomi
Brouwers, Iris van den Munckhof en
Mieke Veens.

Deelname
G-zwemmers
Aan de beste minioren werden
medailles uitgereikt. Deze medailles werden verdeeld onder Naomi
Brouwers (zilver en brons), Lars
Hagens (vier keer goud), Guido Jacobs
(zilver en twee keer goud), Jesse
Jacobs (twee keer zilver en brons),
Isis van Kuijk (brons), Veerle Maasdijk
(twee keer zilver), Ard Sprunken
(drie keer brons), Jorn Sprunken
(twee keer zilver), Fleur Veens (drie
keer zilver), Ilse Versteegen (brons),
Danee Verstegen (vier keer goud),
Sten Verstegen (twee keer zilver en
een goud) en Hidde Vissers (brons).
Sabrina Beijers deed voor het eerst
mee en won drie gouden medailles.
Ook voor Mazen Ahmed was dit de
eerste wedstrijd. Hij zwom mooie
tijden en bleef helaas net buiten het

podium. Bijzonder was de deelname
van de G-zwemmers van HZPC.
De dames Mieke Bodens en Giséle
Toussaint en de heren Jacky Lemmen,
John Robeers, Sjoerd Linskens en Paul
Geurts streden om de medailles.
De prijzen voor de junioren, jeugd
en senioren wedstrijdzwemmers
worden later dit seizoen uitgereikt.
De inzet voor hen was dus een
persoonlijk record. Lisa Christiaens,
Loeki Knops, Lotte Roefs en Zerina
Muratovic verbeterden het vaakst hun
persoonlijk record. Zij gingen naar
huis met vier pr’s. Ook Jeske Cuppen,
Isa Curvers, Marloes Janssen, Fleur
Keijsers, Tijn van Kuijk, Anne van
Megen, Lieke Meulenkamp, Laura
Otten, Pieter Otten, Anne Roefs, Lynn
Vallen, Cas Verstegen, Serafina Vlijt,
Maud Weijmans en Manon van der
Wielen gingen naar huis met één of
meerdere persoonlijke records.
Traditioneel werd de clubkampioenschappen afgesloten met een
mega-estafette. Alle HZPC-zwemmers,
ouders, broertjes en zusjes deden
mee in een grote familie-estafette.
In totaal waren er zes teams van
veertien deelnemers.

Tegenstander Sporting ST

Benauwde winst
Hegelsom
op hekkensluiter
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van voetbalvereniging VV Hegelsom heeft zondag
26 maart in de slotfase pas afstand kunnen nemen van hekkensluiter
Sporting ST uit Swolgen en Tienray.
In de eerste helft had de thuisploeg wel een overwicht maar kwam
het niet tot uitgespeelde kansen. De
eindpass of de voorzet was vaak net
niet zuiver genoeg. Het dichtste bij
een treffer was nog de mee opgekomen Bram Cox die zijn schot echter op
de lat uit elkaar zag spatten.
Toch kwamen de roodwitten in
de 25e minuut op voorsprong. Uit
een hoekschop van Ramin kon de
keeper van Sporting ST in eerste
instantie nog redding brengen op
de inzet van Dorian Teensma, maar
in tweede instantie kopte hij toch
raak. Sporting had in de 35e minuut
op gelijke hoogte kunnen komen.
Maar het wist de toegekende penalty
vanwege een ongelukkige handsbal
echter niet te verzilveren. De slecht
ingeschoten strafschop werd namelijk door keeper Joris Hagens
gestopt. Net voor rust was Niek
Peeters nog dicht bij de 2-0, maar hij
kon de bal bij de tweede paal net niet
genoeg richting geven waardoor ook
deze kans verloren ging. Zodoende
ging de thuisploeg met een minimale

voorsprong de rust in.
Na rust eenzelfde
beeld. Hegelsom had meer balbezit,
maar bleef slordig in de passing.
Het bleef echter oppassen voor
de counter van Sporting. Uit een
van hun spaarzame uitvallen kon
een speler van Sporting nog net een
halt toe worden geroepen op de
rand van het zestienmetergebied.
Uit de toegekende vrije trap schoot
de aanvoerder van Sporting prachtig
raak. Zijn schot verdween achter
de kansloze Joris Hagens in de
bovenhoek en het was weer gelijk.
Met nog 25 minuten op de klok
kon Hegelsom weer van vooraf aan
beginnen. In de 75e minuut kon de
fanatieke aanhang (Vak 9) toch weer
juichen toen Jordy Geurts de uitgelopen doelman van Sporting ST met een
beheerste schuiver verschalkte. In de
slotfase schoot Jordy zijn tweede van
de middag binnen en stelde hiermee
de zege veilig. Doordat America punten verspeelde is Hegelsom weer
opgeklommen naar de vierde plaats
op de ranglijst.

Wedstrijd om snel te vergeten
voor Meterik
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De groenwitte supporters konden op deze fraaie zondagmiddag 26 maart wel genieten van het heerlijke weer in
Boxmeer. Maar het voetbal van hun favorieten, het eerste team van voetbalvereniging RKSV Meterik, was niet om
aan te zien. Er was geen beleving, er stond geen team. Kampioenskandidaat Olympia’18 was heer en meester
gedurende de hele wedstrijd en won zeer verdiend en niet eens geflatteerd met 6-0.
In de thuiswedstrijd was Olympia
al sterker, maar kon Meterik met veel
inzet en het nodige geluk een 2-1 overwinning behalen. Mede daardoor en
het gemis van diverse basisspelers was
het duidelijk dat het een hele moeilijke
wedstrijd zou worden. Na een paar
minuten kon keeper Jarno Mooren nog
een inzet keren, maar Ramon Bulkens
reageerde alert en kon gemakkelijk de
1-0 binnen schieten. Vervolgens kapte
Furkan Sarioglu de Meterik verdediging
uit, kwam vrij voor de keeper, leek een

voorzet te geven maar scoorde in de
korte hoek de 2-0. Olympia zocht steeds
de vrije man en maakte goed gebruik
van de geboden ruimte. Na een half uur
kreeg Levi Meulesteen op snelheid de
ruimte en schoot beheerst de 3-0 binnen. In de slotfase schoten de mannen
van Olympia nog twee keer rakelings
naast en bracht Stijn Jacobs een keer op
de doellijn redding. Na de thee was het
kleine beetje hoop dat er nog was al
snel vervlogen. Een hoge voorzet werd
door Douwe Zwaan eenvoudig binnen

gekopt. De Meterik verdediging stond
erbij en keek ernaar. Furkan Sarioglu
speelde even later gemakkelijk de
verdediging uit en scoorde beheerst de
5-0. Pas in de slotfase kreeg Meterik
zijn enige kans. Koen Jacobs schoot
hard in de korte hoek maar de Olympia
doelman bracht redding. Douwe Zwaan
tikte vlak voor het laatste fluitsignaal
na een lage voorzet nog de 6-0 binnen.
Een wedstrijd waar de groenwitte lering
uit moeten trekken en vervolgens maar
moeten snel vergeten.

Vacatures
Equestrian Centre de Peelbergen is een accommodatie opgericht volgens de wensen van de paardensporter.
Wekelijks organiseren wij regionale, nationale en internationale
wedstrijden en de dagelijkse training van paarden en ruiters.
Voor het organiseren van rondleidingen, congressen en niet
hippische evenementen bent u bij ons aan het juiste adres.

MEDEWERKER FACILITAIRE DIENST
Als Medewerker Facilitaire Dienst ben je verantwoordelijk
voor het beheer en technisch en civiel onderhoud van het
hindernispark, werktuigen, de gebouwen en de terreinen van
het hippisch centrum.

INTERIEURVERZORGER
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie
interieurverzorger voor de maanden april en mei en eventueel
voor langere tijd. Werktijden variabel van maandag t/m zondag.

LEIDINGGEVENDE HORECA
Ben jij een teamplayer die collega’s kan motiveren en coachen.
Enthousiast, flexibel, pro-actief en initiatiefrijk en gastgericht ?
Dan zoeken we jou!
Kijk voor meer informatie op www.peelbergen.eu
Interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar
info@peelbergen.eu.

Travers 5 | 5976 PL |Kronenberg
www.peelbergen.eu
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Samenwerking Rundje
um ut Hundje, Funpop en
GR2025
De organisatie van hardloopevenement Rundje um ut Hundje in Horst gaat samenwerken met de regionale
initiatieven Funpop en Gezondste Regio 2025 (GR2025). Hiermee willen zij hun doel, iedereen in Horst aan de Maas
aan het bewegen krijgen, verder uitdragen.

Hovoc MC1 kampioen
in hoofdklasse

Door: volleybalvereniging Hovoc
Het team MC1 van volleybalvereniging Hovoc uit Horst is op
zaterdag 25 maart kampioen geworden in de hoofdklasse. Met nog
twee wedstrijden te gaan zijn de meiden niet meer in te halen.
Met hun goede sterke service, verdediging en aanvalskracht vanuit
het hele veld zijn ze te sterk voor al hun tegenstanders.

Overtuigende winst
Sparta’18
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum begon
vrijdag 24 maart voortvarend aan de thuiswedstrijd tegen HBSV uit
Hout-Blerick.
Het eerste half uur was de ploeg
uit Sevenum heer en meester. Al binnen een kwartier stond Sparta’18 op
een comfortabele voorsprong. In de
elfde minuut maakte Bart Schouten
namens Sparta’18 de openingstreffer, na goed doorzetten van Stan
Verhorstert. Niet veel later zette Rob
Peeters de 2-0 op het scorebord.
Na een goede pass van Jeroen Smits
omspeelde de spits van Sparta’18 de
keeper en kon hij de bal in het lege
doel plaatsen. Het laatste kwartier voor
de rust werd de ploeg uit Sevenum
slordiger en kreeg HBSV wat meer vat
op de wedstrijd. Na rust was Sparta’18

weer de bovenliggende partij en kreeg
het vele kansen om de score verder uit
te breiden. Freek Wijnen (tweemaal),
Stan Verhorstert en Rob Peeters lieten
na om de score uit te breiden en de
wedstrijd vroegtijdig in het slot te
gooien. De enige kans die HBSV kreeg
deze wedstrijd was een vrije trap
randje zestien. Yannick Vullings stond
paraat en keerde de vrije trap makkelijk. Pas in de 89e minuut besliste
Sparta’18 het duel. Na een prima
voorzet van Freek Wijnen wist Bart
Schouten de derde Sevenumse treffer
te maken. Door deze overwinning staat
Sparta’18 stevig op de tweede plek.

Wij zijn op zoek naar:

parttimechauffeurs m/v
voor het vervoer van agrarische producten

chauffeurs
m/v
die op zaterdag of zondag ingezet kunnen worden

chauffeurs
m/v voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)
Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

De organisatie van Rundje um ut
Hundje wil door de samenwerking
met Funpop en Gezondste Regio 2025
aan te gaan een groter draagvlak
creëren voor hun doel en evenement.
Daarnaast willen de drie initiatieven
elkaar door deze verbinding versterken.
Funpop is een tweedaags festival op zaterdag 20 en zondag 21

mei in Horst, bedoeld voor mensen
met een beperking. Aan het begin
van het Funpopprogramma verzorgt
Rundje um ut Hundje een warming-up.
Zo worden de festivalbezoekers warm
gemaakt voor de optredens. Daarnaast
organiseert Rundje um ut Hundje een
beweegarena op het terrein. Hier worden de bezoekers aangemoedigd om te

bewegen.
Rundje um ut Hundje heeft zich
daarnaast verbonden aan het initiatief
Gezondste Regio 2025. Ze draagt met
haar evenement al bij aan het realiseren van een gezonde regio. Rundje um
ut Hundje hoopt zo mensen te motiveren om voor de wedstrijd elke week in
beweging te komen en te trainen.

Verrassingen

Wittenhorst wint in
Someren
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Wie het programma in 1D van verleden week bekijkt mag de conclusie gewettigd zijn dat bovenin niks gaat
veranderen. Om 16.15 uur stonden er enkele verrassingen op de uitslagenlijst. Wittenhorst was uiterst tevreden met
deze resultaten.
Someren was de volgende tegenstander met wie het eerste team van
RKsv Wittenhorst uit Horst op zondag
26 maart nog een appeltje te schillen
had. Want het gekke gelijkspel in Horst
had nooit gemogen. Vanaf de aftrap
zocht Wittenhorst het vijandelijke doel.
Net-niet situaties ontstonden er een
aantal. Echter de bal moet nu eenmaal
achter de doellijn. In de 28e minuut
werd dit wel gevonden. Uit een goed
genomen vrije trap wist Someren geen
afdoende antwoord te geven. De opgekomen Bart Zanders kon een gaatje
vinden, 0-1. Een verdiende voorsprong
bleef tot de rust gehandhaafd.
Someren leek in de pauze een
uitbrander van de trainer gehad te

hebben, het kwam met meer agressie uit de kleedkamer. Wittenhorst
moest op zijn hoede zijn, maar slaagde
hierin voortreffelijk. Wittenhorst kon
met snelle uitvallen aan de andere
kant voor het grootste gevaar zorgen.
Een hiervan had met iets meer geluk
afgerond kunnen worden door Michiel
Hanssen. Zijn inzet van dichtbij werd
op de doellijn gered. Even later moest
Sjors Witt zijn kunnen laten zien toen
hij fraai redde.

Slordig
en te gehaast
De oranjemannen waren slordig
en te gehaast werd een veelbelovende

aanval tot staan gebracht. Een omzetting van de buitenspelers had ook
gekund. Het bleef spannend, maar toen
aan Wittenhorst in de 82e minuut een
vrije trap werd toegekend lag er een
mogelijkheid. Michiel Hanssen was
deze mening ook toegedaan. Met een
bekeken trap liet hij doelman Maarten
Werts kansloos, 0-2. Deze stand liet
Wittenhorst niet meer uit handen
geven en kon zo een fraaie 2-0 zege
behalen. Gezien de uitslagen bleken
Wittenhorst en Geldrop de lachende
derde. Beide ploegen gaan aan kop
in de strijd om de derde periodetitel.
Zondag komt het sterke Bekkerveld
op bezoek. Wederom dus een finale
wedstrijd.
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Hovoc heren 1
ongeslagen kampioen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst reisde op zaterdag 25 maart af naar Odiliapeel
om het op te nemen tegen TFC/Coppens warenhuis heren 1. Het eerste vrouwenteam van Hovoc wachtte thuis
SOMAS/Activia dames 2 uit Sint Anthonis op.

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

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
Het was geen mysterie wat er
op het spel stond voor het eerste
herenteam. Kampioenschap en niets
minder. Wat ingetogen en omzichtig
werd er gespeeld. TFC wist van tevoren
dat er niets te halen viel en speelde
niet onverdienstelijk vrijuit. De service
bracht Horst van slag en maakte dat
TFC tot ver in de twintig bij bleef, maar
als vanzelfsprekend werkte Horst zich
als eerste naar de 25 (21-25). Wat los
gespeeld en ontspannen begonnen
de heren aan de tweede set. Al snel
was duidelijk dat Hovoc als eerste de
25 ging halen. 16-25 is een duidelijk
signaal. De derde allesmakende set:
de service van TFC speelde de Horster
heren nog een beetje parten, maar

Hovoc had zich goed hervonden en
ging voor de ‘kill’. Met een kleine voorsprong naderde de 25. Met het laatste
punt werd het 19-25 en 0-3 voor Horst
en de tweede divisie was binnen.
Ongeslagen kampioen. TFC speelde
vervolgens een alles of niets wedstrijd
en sloeg terecht de laatste set binnen
(25-20).
Voor de dames was het een
belangrijke wedstrijd om de zeer
nodige punten binnen te slepen.
De dames pakten met mooi spel een
voorsprong, maar toch lukte het Activia
dichterbij te komen. Het hoofd werd
koel gehouden en er werd gewonnen
met 25-23. De tweede set verliep op
dezelfde manier, alleen wist Activia

eerder op gelijke stand te komen,
waarop opnieuw een spannende
eindfase volgde. Beide teams kregen
setpunten die werden weggespeeld.
Uiteindelijk trok Activia aan het langste
eind (26-28). De derde set werd weer
goed oppakte, maar helaas te laat (2025). De vierde set werd gespeeld en
het spel ging gelijk op en bleef spannend tot het einde. Een sterk verdedigend Activia haalde veel ballen van
de vloer, waardoor veel lange rally’s
ontstonden. Opnieuw was het Activia
die aan het langste eind trok en de set
werd afgesloten met 25-27. Een leuke
en spannende wedstrijd, waarvan
uiteindelijk helaas maar één punt in
Horst bleef.

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
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in Hor

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

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
We zijn weer geopend vanaf zaterdag 1 april
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl
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Cr in het
Ploegpresentatie in Grubbenvorst
De wielerformatie van Limburg Express Cycling Team (LECT) werd op zaterdag 25 maart gepresenteerd bij In de Witte Dame in Grubbenvorst. Behalve het nieuwe tenue werden ook nieuwe leden Rens
Janssen uit Horst, Lennart Bexkens uit Tienray, Thijs Pauwels uit Sevenum en Theo Geenen uit Velden
voorgesteld.

nieuw

Feestelijke heropening
op 31 maart en 1 april.
Kom jij ook?
Spoorstraat 1 • Tienray
www.modehuiscruysberg.nl
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Geen makkelijke wedstrijd
voor Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Voor volleybalvereniging Set up uit Meerlo stond zaterdag 25 maart de uitwedstrijd tegen Livoc DS 1 uit Liessel
op het programma. De dames uit Liessel stonden vierde op de ranglijst dus dit beloofde geen gemakkelijke
wedstrijd te worden. Al had Set Up eerder de thuiswedstrijd en de bekerwedstrijd gewonnen.
De Meerlose ploeg begon de eerste
set uitstekend aan de wedstrijd met
meteen veel servicedruk waar Livoc DS
1 geen antwoord op had. Zo liep Set
Up DS 1 via 2-8 met prima aanvalsspel
meteen uit naar 9-16 en 14-21. Daarna
volgde een mindere fase waarin de
servicepass niet echt goed liep. Livoc DS
1 wist wat dichterbij te komen maar de
voorsprong was groot genoeg. Set Up
won met 20-25.
De tweede set ging lang gelijk op
tot 9-9 waarna er weer een mindere

fase van Set Up DS 1 volgden. De
dames uit Liessel gaven veel servicedruk en konden een gaatje van vijf
punten slaan tot 15-10. Livoc DS 1 ging
door en wist deze set via 21-12 met de
duidelijke cijfers van 25-14 te winnen.
Ook in de derde set ging het lang
gelijk op en gaven de ploegen elkaar
niet veel toe. Via de setstanden 7-4
en 10-9 gingen ze naar 16-14. Daarna
gebeurde het zelfde als in de tweede
set. Weer een fase van veel servicedruk
van Livoc DS 1 waar Set Up DS1 onvol-

doende antwoord op had. Zo liep Livoc
DS 1 opnieuw weg naar 21-15. Set Up
DS 1 wist nog wel terug te komen tot
21-18 maar de achterstand was te groot
en ook deze set besliste de dames uit
Liessel in hun voordeel met 25-20.
Vanaf het begin van de vierde set
keek Set UP DS1 continue tegen een
achterstand aan 10-5. Via 17-14 werd
het 22- 6. Set UP DS 1 wist zich nog wel
terug te knokken tot 23-20 maar verloor de set met 25-21 en dus verloren
ze ook de wedstrijd met 3-1.

Hockeyheren spelen
scherp
Door: Hockeyclub Horst
Onder een strakblauwe hemel klonk zondag 26 maart om 14.45 uur
het eerste fluitsignaal voor de wedstrijd tegen MHC Wijchen. Het team
van Hockeyclub Horst nam direct het initiatief. Deze scherpte werd na
ongeveer tien minuten beloond met een 0-1 voorsprong voor de mannen
in het geel.
Wijchen kwam lastig in haar spel
en de spaarzame kansen werden
allen onschadelijk gemaakt door de
defensie van Horst. Kort voor rust wist
Horst de voorsprong te verdubbelen
en leek 0-2 de tussenstand te
worden. Niets was minder waar,
want na een mooie solo bleek een
37,5 inch stick net voldoende lang om
de bal vallend in het doel werken.
Met deze comfortabele voorsprong in
de pocket besloot Horst de tweede
helft op eenzelfde manier aan te
pakken. En met succes, want al snel
was het wederom raak, dit keer

vanuit een strafcorner. De drie punten
lagen binnen handbereik en Wijchen
moest forceren om dit te voorkomen.
Het opportunistische spel van Wijchen
resulteerde, in combinatie met de
verminderde scherpte bij Horst, nog
voor een tweetal tegendoelpunten.
Met een 2-4 voorsprong kon Horst
de laatste minuten echter goed
overleven en de overwinning gaan
vieren.
De heren zijn vastberaden om
deze stijgende lijn komende zondag
voort te zetten in de thuiswedstrijd
tegen Boxmeer.

Melderslo wint
van pover spelend
Oostrum
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Zonder briljant te spelen behaalde het eerste team van voetbal
vereniging SV Melderslo op zondag 26 maart een verdiende overwinning
op SV Oostrum, die hoger genoteerd stond op de ranglijst. Die hogere
positie kon Oostrum overigens totaal niet waar maken, zijn spel was zeer
pover. Iets wat de Melderslo supporters overigens niet erg vonden.
Al in de derde minuut kreeg
Melderslo de kans om op voorsprong
te komen, maar in plaats van het
misschien zelf af te ronden koos
Stijn Vullings er voor om de bal terug
te leggen in het zestienmetergebied,
wat helaas geen doelpunt opleverde. Niet heel veel later werd Bart
Verheijen in het zestienmetergebied
aangespeeld en hij nam tussen twee
verdedigers de bal behendig mee en
ronde fraai af in de verre hoek. Al
vroeg in de wedstrijd een verdiende
voorsprong van 1-0. Melderslo kwam
niet in gevaar en had zelfs kans om
al voor de rust de wedstrijd definitief
te beslissen. Met iets meer precisie
en geluk had er meer in gezeten.
Stan van de Pas kwam nog een keer
zeer goed door over links, maar zijn
pas op de zestienmeterlijn werd
helaas over geschoten.
De tweede helft gaf eigenlijk
een zelfde spelbeeld. Melderslo was
gevaarlijker in de aanval en kreeg
weer snel een kans, maar de harde

Vestiging Venray
Grotestraat 48
telefoon (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2
telefoon (077) 820 02 62

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
telefoon (0485) 57 18 12

Kijk ook eens op www.campsoptiek.nl
of volg het laatste nieuws op www.facebook.com/campsoptiek

voorzet van Bart Teeuwen kon net
niet binnen gekopt worden door
Stijn Vullings. De wedstrijd werd
wel wat rommelig en blijkbaar
vond de scheidsrechter het nodig
om toch weer enkele gele kaarten
aan Melderslo-spelers te geven
voor niet al te zware vergrijpen,
terwijl de Oostrum-spelers telkens
weg kwamen met een vermanend
woordje. Gijs Coenders was inmiddels in het veld gekomen voor Stijn
Vullings. Gijs kreeg een opgelegde
kans in de 82e minuut, maar schoot
voor een bijna leeg doel naast.
Oostrum drong nog even aan in de
laatste minuten, maar kreeg daaruit
nauwelijks een uitgespeelde kans.
De defensie van Melderslo stond
goed deze middag, want twee vaste
waardes ontbraken wegens een
schorsing. Al met al een verdiende
overwinning met een score die
gerust hoger had mogen zijn. Maar
wie maalt daar nog om als de drie
punten binnen zijn.

Nieuwe trainer
SV Kronenberg
Voetbalvereniging SV Kronenberg heeft een nieuwe hoofdtrainer.
Wim van Dongen vervult deze rol in het seizoen 2017/2018.
“Wim heeft zijn sporen al ruimschoots verdient in het amateurvoetbal. Wim beschikt over zowel TC1, 2
als 3 en is bovendien een man met

veel ervaring”, aldus het bestuur
van SV Kronenberg. Momenteel is
Wim hoofdtrainer van Racing Boys
in Deurne.
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Kinderen Setokids

Voorstelling Verboden
voor kinderen
De kinderen van Setokids, de toneelvereniging uit Sevenum, spelen op zaterdag 8 en zondag 9 april de voorstelling Verboden voor kinderen. De voorstelling vindt plaats in De Wingerd in Sevenum, op zaterdag om 19.00 uur en
op zondag om 14.30 uur.

Expositie Amer Bader
en Wadhah Mahdi
In Irok Galerie in Horst vindt op zondag 2 april de opening van een
expositie plaats van werk van Amer Bader en zijn kunstenaarsvriend
Wadhah Mahdi uit Bagdad. De opening duurt van 11.00 tot 16.00 uur.
Via een klant kwam Ingrid Koenen
van Irok Galerie in Horst in contact met
Amer Bader, een kunstenaar uit Irak.
Uit deze ontmoeting kwam een expositie voort met werken van hem en zijn
vriend Wadhah Mahdi, eveneens uit
Irak. Bader woonde en werkte ook in
Jordanië en Syrië en kwam in 2010 naar
Nederland. “Hij schildert vaak mooie
en gelukkige herinneringen, krachtig
en met warmte weergegeven. Het zijn
beelden van een tijd en een wereld die
niet meer bestaan. Amers onbegrip van
de huidige gruwelijkheden in zijn land
is voelbaar en wordt door hem schilderend weergegeven. Verf brengt hij in
verschillende lagen dik op, met spatel
of kwast, waardoor een plastisch effect
ontstaat. Hij toont een sterk gevoel
voor verhoudingen en kleur. Die kleuren, helder en vaak onvermengd,
geven een fris beeld”, aldus de galerie.
Mahdi’s schilderijen zijn verhalend en

stellen herkenbare situaties uit het
dagelijks leven voor, vaak met kinderen
in de hoofdrol. “Hij schildert met een
wollige toets in een rijk en warm
kleurenpalet. Zijn cv is indrukwekkend
met veel internationale exposities en
ontvangen prijzen in onder andere de
Verenigde Staten, Canada, Europa en
veel Arabische landen.” Oorlog is bij
Wadhah ook een groot thema.
Op zondag 2 april wordt de expositie geopend, in aanwezigheid van
Amer Bader. De expositie is in april
en mei te bezoeken. Onder het motto
‘Meedoen Telt’ en om de expositie
maatschappelijk breder te trekken wil
de galerie deze dag ook kunstminnende nieuwkomers, bijvoorbeeld
samen met hun taalcoach, leraar of
vrijwilliger, uitnodigen om langs te
komen. Ook wordt een nieuwe collectie
schilderijen van de Oekraïense Slava
Posudevsky gepresenteerd.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

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

Al 7 jaar lang brengt de Sevenumse
vereniging, de jeugdtak van de volwassenvereniging Setovera, plichtsgetrouw
een stuk op de planken. Dus ook dit
jaar wordt er zo vlak voor Pasen weer

kinderen is een vrolijk blijspel vol met
humor, herkenbare familietaferelen en
misschien wel een beetje drama.
Kijk voor meer informatie op:
www.facebook.com/Setokidssevenum

een stuk gespeeld. Het stuk gaat over
een prachtig eiland in de Middellandse
Zee waar plotseling alles verboden
wordt. Net nu is de Sevenumse familie
Flep daar op vakantie. Verboden voor

IVN De Maasdorpen

Wandeling in het Schuitwater
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 2 april een wandeling in het Schuitwater in Broekhuizen. Deze
wandeltocht start om 10.00 uur vanaf Theetuin De Roode Vennen.
Gidsen van IVN De Maasdorpen
begeleiden de wandeling, die ongeveer vijf kilometer lang is en afhankelijk van het weer zo’n twee uur duurt.
De tocht voert door het broekbos,
heide en naaldbos.

Het Schuitwater is een zeer
gevarieerd natuurgebied rond een
oude Maasgeul. Het bevat open water,
moerassige stukken, een stukje riet en
vochtige graslanden. Hogerop liggen
droge zandgronden bedekt met bossen,

GEZOCHT: OPROEPCHAUFFEURS
en WEEKENDHULPEN

Wegens UITBREIDING van onze werkzaamheden zoeken wij
OPROEPCHAUFFEURS, mensen die gepensioneerd zijn, voor ons
koeriersbedrijf voor de dag, avond en nacht, voornamelijk BeNeLux
en Duitsland. Tevens zoeken wij WEEKENDHULPEN.

VAN VEGCHEL
EXPRESS

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Ook voor zonweringen, glasservice,

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

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

horramen en -deuren

Houd je van auto rijden
en wil je wat bijverdienen,
neem dan contact op met
Van Vegchel Express 06 - 10 43 14 62.

heidevelden, hier en daar een ven en
kleine akkers.
Het gebied is rijk aan bijzondere
planten, paddenstoelen, insecten en
vogels. Kijk voor meer informatie op
www.ivn.nl

MEGA
ROMMELMARKT
Carbootsale Horst

2 + 17 april

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10
Deelnemen markt zie:

www.carbootsalehorst.nl

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 15 APRIL 2017

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl
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Nieuw toneelstuk Vrije Spelers
Toneelvereniging De Vrije Spelers uit America brengt op zaterdag 1 april de première van het nieuwe toneelstuk Hets, Knodder en Knets!. Deze komedie speelt zich af in
de Peel waar pater Jan een zieke pastoor komt vervangen. Deze ‘pisboks’, vers van het seminarie, komt er snel achter dat Onze Lieve Heer vreemde kostgangers heeft
geschapen. Het stuk wordt verder nog gespeeld op zondag 2, zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 april. De voorstellingen vinden plaats in de Bondszaal in America.
Kijk voor meer informatie op www.devrijespelers.nl

Citaverde College loopt voor KiKa
Bij sportpark ’t Spansel in Sevenum vond vrijdag 24 maart een sponsorloop plaats van leerlingen van het
Citaverde College in Horst. De opbrengst is bestemd voor stichting KiKa.

www.haardstede.nl

Voor ons varkensbedrijf zijn wij op zoek naar:

Dierenverzorger
varkenshouderij m/v
Fulltime

De dierenverzorger zal zorgdragen voor het realiseren van alle
voorkomende werkzaamheden met als hoofdtaak het verzorgen
van zeugen, biggen en vleesvarkens. Een middelbare agrarische
opleiding of ervaring in de varkenshouderij zijn gewenst.
Geboden wordt: een afwisselende en verantwoordelijke functie
in een enthousiast team waar betrokkenheid en flexibiliteit hoog
in het vaandel staan.
De personen die denken dat deze functie bij hem/haar past,
vragen wij om zo spoedig mogelijk te reageren op het
onderstaande adres. Zowel telefonische als schriftelijke
sollicitaties zijn welkom. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Martin Hagens.

Deze sponsorloop werd georganiseerd door leerlingen van klas 4A met
behulp van hun mentor Emile Voncken
en LO-docent Maddy Thielen. Zij wilden
deze loop organiseren omdat een van
hun klasgenoot de ziekte leukemie

heeft. Ze willen op deze manier laten
weten dat ze hem en zijn familie steunen. Om de leerlingen van leerjaar 1
vmbo extra informatie te geven, is Ger
Spee van het Toon Hermans Huis Venlo
komen vertellen over wat zij kunnen

betekenen voor mensen met kanker.
Door de leerlingen werden sponsoren
gezocht. Tijdens de sponsorloop gingen
ze samen met een aantal docenten
rondjes rennen over de stormbaan om
zoveel mogelijk geld op te halen.

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

Jos Hagens Agro bv
Witveldweg 48, 5971 NS Grubbenvorst, tel. 077-3270112

Vliespas te Wellerlooi
Koopsom:

,- v.o.n.

€ 205.000

De woningen zijn duurzaam,
comfortabel en energiezuinig.
Standaard vloerverwarming en
zonnepanelen. Berging en carport.
Met woningborggarantie.

Lingsforterweg 143, 5944 BD Arcen
077 374 3688

Spoorstraat 131,6591 GT Gennep
0485 550 450

Open dag bij Muzikantine
De Muzikantine in Horst hield een open dag op zondag 26 maart. Bezoekers konden de vernieuwde
lokalen bekijken, meedoen aan een workshop van de docenten, een testrit maken op de hubtower of
meedoen met een jamsessie.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Jubileum slagwerkgroep
De slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie van Horst vierde zaterdag 25 maart haar 80-jarig
jubileum. Dit deed zij met de show Drums Around The World-Wake Up!, in ’t Gasthoês in Horst.
De Horster harmonie bestaat dit jaar 200 jaar en de slagwerkgroep maakt al 80 jaar deel uit van het
muziekgezelschap. Tijdens het evenement zaterdagavond werd de slagwerkgroep aangevuld met onder
meer het Horster Mannenkoor, zanger Roy Verbeek en enkele gastmuzikanten.

IVN De Maasdorpen

Lezing en excursie
de geologie van de Maas

Openstelling
’t Zoemhukske
Praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst is zondag 2 april
geopend. Het thema is deze dag solitaire bijen. De middag duurt van 14.00
tot 16.00 uur.
Deze middag kunnen bezoekers
kennis maken met de solitaire bij.
Dit zijn bijen die, in tegenstelling tot
de bekende honingbij, niet in groepen leven. Ze leven in hun eentje in
bijvoorbeeld oude muizenholletjes,
open rietstellengels of langs kozijnen.
Solitaire bijen steken niet en het
is eenvoudig om een nestgelegenheid

voor deze bijen te maken. Dit wordt
ook gedemonstreerd. Daarnaast is er
ook een bijenhotel te bezichtigen bij
’t Zoemhukske.
Naast solitaire bijen is er die
zondag ook een mogelijkheid om
kennis te maken met hommels, en te
zien hoe ze eruit zien, hoe ze hun nest
maken en hoe hun levenscyclus is.

IVN De Maasdorpen organiseert op vrijdag 31 maart een lezing over de geologie van de Maas. Op zaterdag
1 april vindt er een excursie met hetzelfde thema plaats. De lezing wordt gehouden om 20.00 uur in ’t Zoemhukske
in Horst. De excursie is in Venlo en Tegelen en start om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats op de hoek van de
Venrayseweg en de Kasteellaan.

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

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

Vacature Kinderopvang ’t Nest

Word jij onze nieuwe
De Maas ontspringt in Frankrijk
en op weg naar de zee doorkruist ze
België en met name de Ardennen
waarna ze door het laagland vanaf
Midden-Limburg en langs de grens van
Noor-Brabant slingert om uit te monden in de Noordzeedelta. Ze stroomt
door een grote verscheidenheid aan
landschappen: heuvels, duinen, akkers
en weilanden.
De Maas heeft een lange
geologische geschiedenis die
teruggaat tot miljoenen jaren geleden.

De ondergrond van Zuid-Nederland
kent grote hoogteverschillen, maar
door de dikke lagen zand en klei is
daar aan de oppervlakte niets van te
zien. De aardkorst is er nog steeds
in beweging, wat blijkt uit recente
aardbevingen. Hierdoor is de loop
van de Maas steeds gewijzigd en
mede door de twee laatste ijstijden
veranderde de richting van de rivier
ook hoewel Zuid-Nederland nooit door
ijs bedekt is geweest. De Maas heeft
Zuid-Nederland landschappelijk zeer

bijzonder gemaakt. In de moderne
tijd heeft de mens zijn stempel op het
Maaslandschap gedrukt. Dit effect zal
in deze eeuw nog toenemen door de
klimaatverandering.
Geoloog Hans de Jong vertelt
op vrijdagavond over de vormings
geschiedenis van de Maas. Op zaterdag
leidt hij een excursie in het gebied
van Venlo-Tegelen naar de diverse
maasterrassen. Voor meer informatie,
neem contact op met Henny Grouls via
077 398 29 71.

oproepkracht?
Wegens groei zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste collega’s
die van aanpakken weten en flexibel inzetbaar zijn.
Ben jij inzetbaar in de dagopvang, het peuterprogramma en
de buitenschoolse opvang en minimaal MBO 4 gecertificeerd?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stuur dan uiterlijk voor 13 april 2017 een mail met cv en motivatie naar
info@kinderopvanghetnest.nl t.a.v. Loes van der Sterren.
www.kinderopvanghetnest.nl / 077-3661955

www.kinderopvanghetnest.nl

24

cultuur

30
03

Jubilarissen St. Jan
Grubbenvorst

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

Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst eerde vrijdag 24 maart onder meer
erelid Ton Gerrits vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap. Daarnaast werden er
nog eens tien jubilarissen in het zonnetje gezet.

Lentekriebels in Gaellus
OJC Gaellus in Tienray vierde het 25-jarig jubileum met een tweedaags festival: Lentekriebels. Op
vrijdag 24 en zaterdag 25 maart traden er diverse acts op in de soos. Op vrijdag waren er optredens van
onder meer Daredevils,dj’s Roellerdisco en het OJC Niks dj-team. Op zaterdag 25 maart was er een open
podium voor nieuwe bands. Daarna was het podium voor acts als HMFA (hiphop), Playground Zer0
(underground pop), The Anaesthetics (alternatieve rock) en Abdomen (garage). De Tienrayse dj
Wilhelm sloot het festival af.

Documentaire

Wandern in première
De filmpremière van de film Wandern, de nieuwste documentaire van Horster filmmaker Ruud Lenssen, vindt
plaats op woensdag 12 april bij café Cambrinus in Horst.

Ton Gerrits werd lid in 1967, in
navolging van zijn vader, grootvader
en overgrootvader die de schutterij
in 1900 mee heeft opgericht. Hij is
onder meer verantwoordelijk geweest
voor het beheer van het schutters
lokaal, was koning in 1972 en 1973
en is bestuurslid geweest van 1981
tot 2001. Bij zijn afscheid als bestuurslid is Gerrits benoemd tot erelid van
St. Jan Grubbenvorst en bij zijn 40-jarig
lidmaatschap in 2007 heeft hij de
zilveren onderscheiding ontvangen
van de EGS. Op vrijdag 24 maart werd
hem een feest aangeboden. Hij ontving
onder andere een ingelijste vergulde
G met daarop de patroonheilige

St. Jan namens de schutterij en ook
de gouden medaille met kroontje van
de Oud Limburgse schuttersfederatie.
Zijn zoon Mark werd gehuldigd voor
zijn 25-jarig lidmaatschap. Ook Jeanne
Gielen-Clevers, Rikkert Maes, Jeanne
Verhaagh-Rievers, Miek RoodbeenLemmens, Nel Fermont, Will VersleyenCoenen, Jan van Rens en Jos Gommans
zijn 25 jaar lid. Zij werden samen
met Hay van Hegelsom (40 jaar) op
zaterdag 25 maart gehuldigd. Op deze
dag presenteerde het nieuwe schutterspaar Gé en Suus Versleijen zich en
werd het commando van de schutterij
overgedragen aan de nieuwe commandant Hans Hermans.

Wandern is een muzikaal document
waarin pianist-componist Egbert Derix
uit Horst wordt gevolgd terwijl hij de
laatste hand legt aan zijn nieuwe liedcyclus. De teksten hiervoor baseert hij
op nooit eerder uitgebrachte gedichten

die zijn overleden vader schreef in de
jaren 50. Door die gedichten te vertalen
naar muziek probeert Derix het contact
met zijn vader hernieuwen.
De première, die start om
20.30 uur, wordt gevolgd door een

klein optreden van de hoofdpersonages
Egbert Derix en Sef Thissen, waarna
ruimte is voor een vraaggesprek met
regisseur en betrokkenen.
Reserveren voor de première kan
via ruud@ruisfilms.nl

Lezing bibliotheek Horst

Prikkelverwerking kinderen
In de bibliotheek in Horst vindt op donderdag 13 april een lezing plaats van Suzanne van Snippenberg.
Zij schreef het boek De gids over prikkelverwerking bij kids. Deze lezing start om 19.30 uur.
Tijdens de bijeenkomst geeft Van
Snippenberg uitleg over hoe ouders
en opvoeders hun kinderen kunnen
helpen om overprikkeling te voorkomen. Ook collega-auteur Susan van

Asten verzorgt een lezing, over emoties
bij kinderen. Zij schreef het boekje De
gids over emoties bij kids. Tijdens de
lezing in de bibliotheek vertelt Van
Snippenberg over haar ervaringen als

kinderfysiocoach en geeft zij praktische tips. Inschrijven voor deze avond
kan door een e-mail te sturen naar
uitgeverij Scrivo Media,
lezingen@boekenmetgevoel.nl

Muzikaal voorjaarstreffen
Harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst en fanfare St. Nicolaas uit Broekhuizen organiseren op zaterdag 1 april een
muzikaal voorjaarstreffen.

is wegens uitbreiding
van het team op zoek naar:

teeltmedewerker

m/v

• wij bieden een afwisselende baan met alle voorkomendewerkzaamheden in onze champignonkwekerij;
• fulltime dienstverband;
• goede enthousiaste en flexibele inzet.

servicemonteur
•
•
•
•

m/v
kennis van elektronica
enige ervaring met vrachtwagens
praktische en zelfstandige instelling
oplossingsgericht denken

Heb je interesse of wil je nog meer
informatie bel of mail dan naar ons.
Sikes Champignons BV
Rouwkuilenweg 43 , 5813 BH Ysselsteyn
06-29501929 karin@sikes.nl

De twee orkesten ontmoeten
elkaar en spelen een uitgebreide
selectie uit hun huidige repertoire. In

totaal wordt er twee keer drie kwartier
gespeeld. Het publiek krijgt dus 45
minuten harmoniemuziek en 45 minu-

ten fanfaremuziek te horen. Het concert
vindt plaats om 19.30 uur in ’t Haeren
in Grubbenvorst.

Open dag Peelmuseum
Het Peelmuseum in America houdt op zondag 9 april een open dag in het kader van de start van het museumseizoen. Het museum is deze dag geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
In en rondom het museum worden
diverse activiteiten georganiseerd.
Zo zijn er enkele oldtimers aanwezig

die bekeken kunnen worden. Verder
worden er demonstraties gegeven met
radiografische bestuurbare (battle)

tanks. De dansgroep ‘Samen dansen’
geeft een optreden. Kijk voor meer
informatie op www.peelmuseum.nl

Hide Out in Hegelsom
In Hegelsom wordt op zaterdag 1 april Hide Out georganiseerd bij OJC Phoenix.
Hide Out is een avond vol muziek,
waaronder house, techno, disco en
live muziek. Optredens zijn er van
liveband Jeopardy. Deze band speelt
bekende poprock nummers en beeld
en geluid gaan hier naadloos in
elkaar over. Daarnaast treedt de band

Moffel ’N Pier op. Deze groep bestaat
uit drie mannen, Moffel, ’N en Pier,
die plaatjes draaien. Ook Keezus
Christus staat tijdens het evenement
op het podium. Deze dj heeft een
zwak voor jaren 80 en disco en
speelde eerder al op onder andere De

Zwarte Cross, Paaspop en Solar. Ten
slotte is ook House Mosh op Hide Out
te vinden. Dit is sinds 2015 een duo
in de Nederlandse dj-scene. De twee
heren draaien house, progressive en
electro, met veel nieuwe muziek en
mash-ups.
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Predilection en
The Sparks op tour
De Horster band Predilection gaat samen met de band The Sparks,
eveneens uit Horst, op tour naar Folkestone. Daarvoor geven zij een
try-out concert van de tour op zaterdag 8 april in café De Buun in Horst.
Predilection is door het
management van het Grand Burstin
Hotel in Folkestone in Engeland voor
de vijfde keer uitgenodigd om op
21 en 22 april daar op te treden.
Dit keer doet de band dat samen met
The Sparks. Behalve de twee bands
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Museum de Kantfabriek

Creatieve Ambachtsdagen
Bij Museum de Kantfabriek in Horst worden op vrijdag 31 maart, zaterdag 1 en zondag 2 april de Creatieve
Ambachtsdagen gehouden. Dit weekend staat het ambacht van patroneur centraal met onder andere demonstraties
van het vak.

kunnen ook hun fans meegaan naar
Engeland. In totaal gaan zo’n 150 fans
en bandleden met aanhang de reis
maken.
De try-out vindt plaats bij
muziekcafé De Buun in Horst.
Het optreden begint om 22.00 uur.

The Sweet Remains
in Cambrinus
In café Cambrinus in Horst staat op zondag 2 april de Amerikaanse
folk-rockband The Sweet Remains. Het concert begint om 16.00 uur.

Sinds kantmachines door computers
worden aangestuurd, is het vak van
technisch patroneur, degene die het
patroon van een ontwerper omzet in
machinetaal, uitgestorven. Museum de
Kantfabriek, ontwerpbureau ANNY& en
Fonds voor Cultuurparticipatie werkten
de afgelopen jaren intensief samen
aan het herstel van het oude ambacht
patroneur. Zo blijven de kennis, vaardigheden en techniek van het ambacht
bewaard en ontstaat er weer de mogelijkheid om nieuwe kantpatronen op
kleine schaal te produceren. Daarmee
De band wordt gevormd door drie
bandleden: Rich Price, Greg Naughton
en Brian Chartrand. Hun sound is
volgens café Cambrinus vergelijkbaar
met die van CSN, The Eagles of Simon

and Garfunkel. De band ontstond
tijdens een jamsessie en bracht tot nu
toe vier albums uit, waaronder een
live-cd. In december brachten ze hun
jongste single Love Conquers Hate uit.

Sem uit Grubben
vorst voorleeskampioen van Limburg
Sem Colbers uit Grubbenvorst heeft op maandag 27 maart de
provinciale voorleeswedstrijd gewonnen. Hij mag Limburg vertegenwoordigen tijdens de nationale voorleeswedstrijd op 17 mei in Amstelveen.
De leerling van basisschool
De Kameleon in Grubbenvorst won
maandag van elf andere finalisten
in Theater Hotel De Oranjerie in
Roermond. In totaal deden er in
Limburg dit jaar 197 kinderen mee
aan de voorleeswedstrijd. Ook Rens
Gommans van de Mariaschool in

Tienray deed mee aan de provinciale
ronde van de voorleeswedstrijd. In de
regionale voorronde in Bergen werd
Sem ook al eerste.
De nationale voorleeswedstrijd is
een initiatief van Stichting Lezen in
samenwerking met het Sectorinstituut
Openbare Bibliotheken (SIOB).

werd een nieuwe generatie van vier
vrijwillige patroneurs opgeleid. Zij zijn
ontwerpers voortaan van dienst bij het
omzetten van nieuwe patronen naar
kleine oplagen echte machinekant.
Tijdens de Creatieve
Ambachtsdagen in Museum de
Kantfabriek staat het ambacht van
patroneur een weekend lang centraal.
De nieuwe patroneurs demonstreren
deze dagen om 14.00 en om 15.00 uur
het kantklossen op de oude kantmachines. Ze geven uitleg over het ontwikkelen van de machinetaal die rond 1900

werd toegepast en die nog steeds de
basis vormt voor computergestuurde
machines van nu. De patroneurs laten
zien hoe kartonnen jacquard worden
geslagen en machines worden beheerd
en ingesteld.
Het demonstratieweekend van
Museum de Kantfabriek maakt onderdeel uit van European Artistic Crafts
Days in heel Europa. Verschillende
werkplaatsen, musea en ateliers tonen
de rijkdom van hun creatieve vakmanschap, producten, specialistische
technieken, innovaties en erfgoed.

Interactieve ouderavond alcohol
en opvoeden
Vur Oow, het platform voor actuele thema’s in Horst aan de Maas, organiseert samen met Helder Theater en
Horeca Nederland op donderdag 6 april een interactieve ouderavond over alcohol en opvoeden. Deze avond vindt
plaats om 19.00 uur in Citaverde College in Horst.
“Niet alleen met carnaval hebben
ouders een dilemma over hoe om te
gaan met alcohol richting hun kinderen”, aldus Vur Oow. Maken ouders

afspraken met hun kinderen over geen
alcohol onder de 18 jaar? Weten zij zelf
wat de risico’s zijn? Drinken jongeren
tegenwoordig meer dan vroeger?

Helder Theater houdt de ouders met de
voorstelling Proost! Daar gaan ze… een
spiegel voor. Aanmelden kan via judith.
geurts@gmail.com

Rockfriday bij Cartouche
Bij OJC Cartouche in America wordt op vrijdag 31 maart Rockfriday georagniseerd. OJC Cartouche is geopend
vanaf 20.00 uur.
De band The Naked Sweat Drips
presenteert tijdens Rockfriday haar
debuutalbum Psycho Sister. “Een dubbele gitaaraanval, donderende drums
en bas, schreeuwende orgeluithalen

en maniakale zang; dat zijn The Naked
Sweat Drips. De jonge band uit Boxmeer
weet een stapel steengoede riffs, het
beste van sixties psychedelica en seventies rock met een flinke dosis energie

Wij zoeken nog personen die zin
hebben om mee te helpen met het
machinaal sorteren van asperges
in de periode mei tot en met 25 juni.

De werktijden zijn van 8:30 tot 12:30 uur. Het is leuk werk,
ook voor een vutter of iemand die al gepensioneerd is, maar zin heeft om wat te doen.
Ook als u zin heeft maar niet de hele week kunt,
meld u aan. Betaling conform CAO tuinbouw.

Mts Geurts-Bussemakers

De Cocq van Haeftenstraat 33, 5864 BA Meerlo
0478-691382 na 18:00 uur

om te smelten tot wat ze zelf psychogrunge hebben gedoopt”, aldus OJC
Cartouche. “Alsof Pink Floyd en Queens
Of The Stone Age met elkaar in gevecht
gaan met Nick Cave als scheidsrechter.”

DÉ PASFOTOGRAAF
VAN HORST
Openingstijden:
maandag
13.00 - 18.00 uur
dinsdag t/m zaterdag
09.00 - 13.00 uur
St. Lambertusplein 2a, 5961 EW HORST
t. 06 53 50 66 92

www.fotoid.nl
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Agenda t/m 6 april 2017
do
30
03

vr
31
03

za
01
04

Voorstelling Vlucht naar het licht

Muzikaal voorjaarstreffen

Kom in de Kas

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Norbertus Wijk
Locatie: Huis van de Wijk Horst

Tijd: 19.30 uur
Org: Harmonie St. Joseph en fanfare St. Nicolaas
Locatie: ’t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: zie www.komindekaslimburg.nl

Filmvoorstelling Bekas

Maestro van Melderslo

Creatieve Ambachtsdagen

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Amnesty International Horst
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 14.00 en 15.00 uur
Organisatie: European Artistic Crafts Days
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Creatieve Ambachtsdagen

Première voorstelling Hets,
Knodder en Knets!

Openstelling ’t Zoemhukske

Tijd: 14.00 en 15.00 uur
Organisatie: European Artistic Crafts Days
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging De Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal America

Lezing geologie van de Maas

Hide Out

Optreden The Sweet Remains

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Rockfriday

Albumpresentatie Joep’s Kapel

Voorstelling Hets, Knodder en Knets!

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Lambertuskerk Horst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging De Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal America

zo
02
04

Wandelweekend
Tijd: vanaf 08.00 uur
Startlocatie: De Zaal Griendtsveen

di
04
04

Wandelweekend
Tijd: vanaf 08.00 uur
Startlocatie: De Zaal Griendtsveen

55+-dansmiddag
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Feesterij en Danserij Froxx Horst

Trailrunning clinic

Carbootsale

Lezing kiekendief

Tijd: 09.00 uur
Locatie: LoopCentrum Horst

Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Peeldijkje Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: stichting Koekeloere
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Excursie geologie van de Maas

EK Indoor Modelstockcar

Dorpraadsvergadering

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: parkeerplaats Venrayseweg/Kasteellaan
Horst

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: SRP de Peeldrivers
Locatie: De Mèrthal Horst

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Wingerd Sevenum

EK Indoor Modelstockcar

Zondagochtendwandeling in het
Schuitwater

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: SRP de Peeldrivers
Locatie: De Mèrthal Horst

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode Vennen

Creatieve Ambachtsdagen

Opening expositie Amer Bader en
Wadhah Mahdi

Tijd: 14.00 en 15.00 uur
Organisatie: European Artistic Crafts Days
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Irok Galerie Horst

Kerkstraat 20 te Broekhuizenvorst

wo
05
04

Bijeenkomst centrumplannen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Centrummanagement Horst
Locatie: Zaal de Lange Horst

Bijeenkomst mediaopvoeding
Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: kinderdagverblijf De Ark Horst

HEEFT U NOG WEILAND OF
LANDBOUWGROND TE BEMESTEN?
Wij bieden aan:

diverse soorten
geïnjecteerde mest

Ruim opgezette vrijstaande woning met vele mogelijkheden. Zoals salon, praktijk, kantoor aan huis,
dubbele bewoning of levensloopbestendig.
Gelegen direct in de dorpskern. Grote tuin met veel
privacy. Ruime garage. 1e verdieping met 4 slaapkamers
en een zolderruimte. Inhoud: 665 m³. Perceel: 590 m².

en VERGOEDEN u voor:
Geïnjecteerde varkensmest met een gehalte
van min.1 tot max. 2 kg fosfaat/ton: E 7,00/ton
Geïnjecteerde rundvee mest E 5,00/ton

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

Meer info:

Vraagprijs:

€ 249.000,- k.k.
Lingsforterweg 143, 5944 BD Arcen
T 077-3743688 M 06-23971302
E info@makelaardijAnkie.nl
I www.makelaardijAnkie.nl

www.ikzoektuingrind.nl
Mark van den Biggelaar Tel. 06 - 12 86 61 80
Breevennenweg 5, 5809 EK Leunen

tel. (077) 320 97 00
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
31 maart t/m 6 april 2017
Beurskens, C.L.P.
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Op het terrein van De Locht kunnen bezoekers de ontwikkeling zien
van ‘koude bak’ tot computergestuurd
‘warenhuis’.
Tevens kunnen zij deelnemen aan

09.00

De jaarlijkse rommelmarkt vindt plaats op zondag 9 april in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg.
De rommelmarkt wordt
georganiseerd door fanfare Monte
Corona. Tussen 13.00 en 16.00 uur
kunnen bezoekers terecht bij de

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo

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

17.30
17.30

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

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

Blauwebessenland

Meterik

E 1 korting op jam

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

markt voor allerhande spullen als
speelgoed, huis- en tuinartikelen,
keukenspullen, kleding, elektronica,
curiosa, boeken, glaswerk

enzovoorts. De opbrengsten komen
ten goede aan het uniformen- en
instrumentenfonds van fanfare
Monte Corona.

HALLO voordeelpas
anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

horecavoorziening en wil zich inzetten
als centraal punt in de route tussen de
deelnemende bedrijven.
Kijk voor meer informatie op
www.komindekaslimburg.nl

Rommelmarkt in Kronenberg

ANBISE
Heilige mis

het veilen van groenten en bloemen met behulp van een originele
veilingklok. Ook aan asperges en
champignons wordt volop aandacht
besteed. Het museum heeft verder een

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

19.15

Lottum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Onder het motto Kom in de Kas zetten ondernemers uit de regio Horst aan de Maas op zondag 2 april hun
deuren open voor het grote publiek. Bezoekers kunnen zien op welke manier bloemen, planten, groenten en fruit
achter glas worden geteeld. Ook Museum De Locht in Melderslo doet mee.

Deelnemers

Kronenberg

zondag

Kom in de Kas

09.45

Grubbenvorst

zondag

Museum De Locht

10.30

Broekhuizenvorst

zondag

service 27

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Parkhotel Horst

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK
5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Paramedische
Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Camps Optiek

10% korting op het hele
assortiment

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. E 17,95

Brownies & downieS
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

Het LoopCentrum

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Duet Kappers

De Schuilplaats

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

5% korting op de rekening

Koffie voor E 1

Tienray

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Wauw speciaal voor jou

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Driegangenmenu voor E 10

Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

25% korting op het tweede
gerecht

The Zen Company

Eetcafé Ald Vors

Museum de Kantfabriek

Priesternoodnummer

Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

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

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 6,50 korting op de intake

10% korting

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

10% korting op de eerste
behandeling

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

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions
15% korting op zonnecosmetica

Voordeelpas

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

NIEUW IN HORST!
Onze nieuwe, moderne winkel opent 1 april op de Hoofdstraat 25
Op
eni
ng
1

apr
il
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13 55
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cm

Kom langs in een van onze winkels voor feestelijke acties!

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

FEESTPRIJS!

GRATIS BEZORGD!

1595,-

599,-

2399,LED-TV / UE55KS8000

4K

ULTRA HD

445,-

WASMACHINE / FSCR80420

55 inch (139 cm) beeldformaat t Smart t 4K UHD resolutie t 2300 PQI (Picture Quality Index)
t Quantum Dot display t Optimaal contrast door HDR1000 t 3 USB- en 4 HDMI-ingangen

Energieklasse A+++ t Vulgewicht 1-8 KG t Snelheid 1400 t/pm t WaveMotion: voor een
gelijkmatige verdeling van wasgoedt 6th Sense: selecteert automatisch de optimale instellingen

t

t

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl

Nieuw!

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Nieuw!

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

!

d
Vernieuw

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

