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In Tienray komen plaatjes met QR-codes te hangen. Deze leiden je na het scannen met een app naar de website mooitienray.nl met informatie over het dorp. De plaatjes
zijn op initiatief van Harrie Raaijmakers gemaakt door Trudy Michels, beide inwoner van Tienray.
Harrie Raaijmakers wilde graag
meer infoborden in Tienray, omdat
er volgens hem meer locaties in het
dorp zijn die aandacht verdienen waar
momenteel nog geen infoborden bij
staan. “Maar de dorpsraad vertelde
me dat het geld op was. Dus werd
voorgesteld om met QR-codes te
werken”, vertelt Raaijmakers. “Die zijn
een stuk goedkoper om te maken.
En dat is misschien ook nog wel
moderner en leuker.”

Website is aanvulling
op de borden
De codes staan op een bordje en
kunnen met een smartphone gescand
worden. Zo leiden ze naar meer
informatie over het dorp op de website
mooitienray.nl De infoborden blijven
staan. De website is zodoende een
aanvulling op de borden. Maar ook
op locaties waar nu geen infoborden
staan bestaat de mogelijkheid om

plaatjes te plaatsen. Er zijn in totaal
26 plaatjes die in Tienray opgehangen
worden. De keuze voor de codes werd
behalve uit financiële overweging
ook gemaakt omdat ze toegankelijk
zijn voor veel mensen. Iedereen met
een smartphone kan een QR-code
scannen.
De plaatjes zijn voor iedereen
bedoeld die nieuwsgierig is naar

Tienray. Raaijmakers: “Er komen
hier veel wandelaars. Tienray is een
knooppunt tussen Swolgen, Meerlo
en Horst en sinds binnenkort loopt
hier het Pieterpad ook doorheen.”
Volgens hem komen wandelaars
uit heel Nederland hier. “Zij vinden
het hier heel mooi omdat het zo
kleinschalig en gevarieerd is.”
Lees verder op pagina 07

Op zoek naar een leuke uitdaging?
Wij zijn op zoek naar:

Barbecue & Gourmet Party Service

CHAUFFEURS m/v
VERKOOP/ADMIN.
MEDEWERKERS m/v

Interesse? kijk op www.a-z.nl/vacatures
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Opschoondag Tienray

‘We kwamen nog een halfvolle wodkafles
tegen’
In Tienray stak een aantal vrijwilligers op zaterdag 8 april de handen
uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen. Deze opschoondag zou eigenlijk
twee weken geleden plaats hebben gevonden. Dat kon toen echter niet
doorgaan omdat er vanwege het jubileum van OJC Gaellus, te weinig
vrijwilligers waren.

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

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

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

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

Alle vrijwilligers die zich hebben
ingezet om het zwerfvuil op te ruimen,
hadden dezelfde reden om mee te
helpen. Ze willen een opgeruimd
dorp. Het is volgens hen belangrijk
dat het dorp waar je woont, schoon
is. “Ik draag graag een steentje bij om
Tienray wat schoner te maken”, zegt
Hariëtte Lubbers uit Tienray. “We halen
heel wat op in een paar uurtjes.”
Evie Heinen uit Tienray staat naast haar.
Zij heeft vorig jaar ook mee geholpen.
“Ik heb het idee dat er dit jaar minder
rotzooi ligt dan vorig jaar. Wij hebben
in een wijk zwerfafval verzameld.
De bewoners hebben het daar goed
bijgehouden. Op andere plekken in
Tienray lijkt het ook schoner te zijn.”

Iedereen kreeg
grijpstok en
vuilniszakken
Iedere vrijwilliger kon zich
aanmelden voor de opschoondag.
Via gemeente Horst aan de Maas kreeg
iedereen een grijpstok en een aantal
vuilniszakken. Bepaalde gedeelten
in Tienray werden aangewezen aan
de vrijwilligers en die zijn allemaal

ontdaan van prullen. Zo waren
er grijpstokken te zien langs de
Tienrayseweg, de speeltuin in het dorp
en op de Mackayweg. Dit jaar kwamen
de opruimers ook aparte dingen tegen.
Linda Schevers zag in de struiken
bij OJC Gaellus een speelautootje
liggen. “Ik zei voor de grap tegen
mijn vriend: ‘Misschien wel leuk voor
onze kleine’. Toch maar niet, die auto
heeft er misschien wel heel lang

gelegen. We kwamen nog een halfvolle
wodkafles tegen, slingers van carnaval
en zelfs een stuk tapijt. Van anderen
hoorde ik dat ze een luier hebben
gevonden en een maandverband.
Tja, op zo’n dag vind je rare dingen.”
Door een actie zoals deze denken
de vrijwilligers meer na over de natuur
in ere houden. Hariëtte Lubbers:
“Nu wij hier hebben opgeruimd, zal ik
nu vaker zwerfvuil opruimen. Voorheen

deed ik dat niet altijd. Prullen op
de grond gooien blijft voor mij een
taboe, dat zal ik nooit doen.” Ook Evie
Heinen let de komende tijd meer op
zwerfafval. “Als ik een prulletje zie
liggen, zal ik het voortaan sneller
opruimen.” De conclusie van een
opschoondag is toch wel dat er nog
steeds veel afval naast de straten ligt.
Als iedereen een steentje bijdraagt,
is de wereld een stuk schoner.

Nog steeds zorgen over afwatering
Griendtsveen
Gemeente Horst aan de Maas en Waterschap Limburg kondigden vorig jaar aan de sloten in Griendtsveen, in verband met achterstallig onderhoud, op te
schonen. Een controle wees onlangs uit dat nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, tot ongenoegen van de bewoners. Dat bleek tijdens een bijeenkomst maandag 10 april.
In totaal zou er 5 kilometer aan
sloten worden opgeschoond om zo
het afwateringsysteem in en rond het
dorp te verbeteren. De actiegroep
Houd Griendtsveen Leefbaar heeft de
voortgang van deze werkzaamheden
gevolgd, zegt Arno van Mullekom
namens de actiegroep. “Vorige week is
tijdens een controle met mensen van
de gemeente en de uitvoerder vastgesteld dat een aantal door de gemeente
en waterschap toegezegde verbeterin-

gen niet of nog is uitgevoerd dan wel
kwalitatief onvoldoende is uitgevoerd.”
Inwoners van Griendtsveen zijn allerminst tevreden over de resultaten,
bleek tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 10 april. “Bij een
grote regenbui verzuipt Griendtsveen”,
klonk het uit het publiek. “Het water
loopt gewoon niet weg.” Een inwoonster gaf aan dat de mensen zich niet
gehoord voelden. “Wordt er nog wel
gekeken naar de belangen van het

dorp?” vroeg zij zich af. Ook werd
verwezen naar een duiker die verkeerd
zou zijn aangelegd. “Dat probleem
speelde een jaar geleden al, waarom
is er nog steeds niets veranderd?” Door
gemeente en waterschap werd maandagavond toegezegd dat de gebreken
voor eind mei worden opgelost. Daarbij
wordt ook gekeken over de duiker bij
de gemalen. Mocht deze te hoog liggen
dan wordt deze aangepast naar een
lager peil. Ook wordt gecontroleerd

of het water in de sloten snel genoeg
wordt afgevoerd. Van Mullekom:
“De actiegroep zal deze werkzaamheden aan de sloten daarna weer nalopen
samen met de gemeente om te controleren of de werkzaamheden goed zijn
uitgevoerd. Dan hebben we wat meer
zekerheid dat de afwatering daarna
naar behoren functioneert, maar of
alles werkelijk in orde is zal pas blijken
bij een volgende periode met langdurige regen.”

Melderslo

Man met inbrekers
werktuig aangehouden
De politie in Horst heeft vrijdag 7 april een man aangehouden aan de
Nachtegaallaan in Melderslo na een tip van een bewoner. De man hield
zich verdacht op in de buurt van de woningen.
Bij zijn aanhouding bleek de
man in het bezit te zijn van een
verboden wapen. Verder had hij
inbrekerswerktuigen bij zich en
was in het bezit van een gestolen

fiets. Uit verder onderzoek
bleek dat de man mogelijk ook
verantwoordelijk is voor een
inbraak in een schuur. Hij is in
verzekering gesteld.

Aanbieding

Efkes Anders

€22,00

2-gangen keuzemenu

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Centrale ingang Ter Peel
Inwoners van Evertsoord zijn niet blij met de plannen van PI Ter Peel om één centrale ingang te plaatsen aan de
Driekooienweg. Bewoners van deze straat vrezen onder meer dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

Op zijn paasbest!

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

Héééél veel geluksmomentjes!
De huidige goedereningang aan de Driekooienweg
Momenteel komen bezoekers
en personeel via een ingang aan
de Patersstraat het terrein van de
gevangenis op. De entree aan de
Driekooienweg wordt gebruikt voor
vrachtverkeer. Om beter te controleren
wie het terrein betreedt, is besloten
dat er één centrale ingang aan de
Driekooienweg komt. “Op dit moment
zijn er meerdere entrees, dit is niet
wenselijk. In de nieuwe situatie
benaderen personeel, bezoekers van
gedetineerden en vrachtverkeer via één
entree het complex”, legt woordvoerder Robert Meijer van Dienst Justitiële
Inrichtingen uit. Toegangscontrole
vindt dan bij de ingang plaats bij een
portiersloge. “Volgens het programma
van eisen van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie dient er slechts
één controleerbare entree te zijn. En
de parkeervoorziening moet nabij de
entree buiten het hekwerk komen.
Op dit moment parkeert het personeel
nog binnen de hekken. Deze voertuigen
kunnen nu niet gecontroleerd worden”,
aldus de woordvoerder.
Aanwonenden van de
Driekooienweg zijn echter niet blij
met de plannen. Dat bleek tijdens een
vergadering van het overlegplatform
Evertsoord op woensdag 5 april. Zij
zijn bang dat de weg daardoor onder
meer voor fietsers onveiliger wordt.

Ook vrezen zij overlast van rondhangende bezoekers of gedetineerden
die met verlof zijn of ontslagen zijn.
De bewoners van het dorp denken
dat de plannen doorgedrukt worden,
zonder dat naar hun bezwaren wordt
geluisterd. Meijer bestrijdt dit. “Dit is
het meest wenselijke en het ligt op dit
moment niet direct voor de hand dat
een eventueel ander scenario haalbaar is. Echter, gezien de gemaakte
opmerkingen tijdens de bewoners
bijeenkomst hebben we afgesproken
om alsnog andere opties te bekijken
en met partijen opnieuw te overleggen. Het ontwerp dat bij de bewonersbijeenkomst is getoond is twee
maanden geleden voorgelegd en
besproken met een aantal bewoners
van de Driekooienweg, we dachten
daarmee de grootste bezwaren in
beeld te hebben. We bekijken of we de
groep bewoners aan de Driekooienweg
kunnen uitbreiden en kunnen gebruiken als klankbordgroep.” Tijdens de
informatieavond werd al toegezegd dat
de p
 lannen zodra ze zijn aangepast,
nogmaals worden voorgelegd aan de
inwoners. “Zij worden meegenomen in
de voortgang en definitieve planvorming.”
Naast de verplaatsing van de
ingang, komt er ook een aanpassing
van het hekwerk. Daarmee

worden de twee afdelingen op het
terrein, de Zeer Beperkt Beveiligde
Inrichting (ZBBI) voor mannen en
de vrouwengevangenis, met elkaar
verbonden. De hoogte van het
hekwerk bij de ZBBI is op dit moment
al 5 meter. Het overige hekwerk
varieert op dit moment tussen de 2
en 3 meter. “Dit hekwerk nadert het
einde van de levensduur en wordt
vervangen. De inrichting wordt hiermee
toekomstbestendig. Binnen het
complex zijn er dan ook mogelijk
meer bewegingsmogelijkheden voor
bepaalde gedetineerden. De totale
hoogte van nieuwe hekwerk is 5
meter. Het hekwerk wordt rondom
de gevangenis geplaatst, niet op de
erfafscheiding. Zo blijven de kerk,
parkeerplaatsen, tuin, groen aan
de straatzijde buiten het hekwerk.”
Bijkomend nadeel voor wandelaars is
dan wel dat het openbare voetpad dat
de twee afdelingen nu nog scheidt,
afgesloten wordt. “Het pad loopt
nu midden door het terrein van de
inrichting en zorgt voor onwenselijke
situaties. In het kader van de veiligheid
is het pad in de nieuwe situatie niet
meer toegankelijk voor voetgangers”,
aldus de woordvoerder. De planning is
dat in september de werkzaamheden
beginnen en juli volgend jaar moet
alles klaar zijn.

Wij zijn beide Paasdagen van
9.30 tot 18.00 uur geopend!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

bezorger Sevenum m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger voor het buitengebied
van Sevenum 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.

Gemeente genomineerd voor
Galjaardprijs

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl

Crist Coppens

Met het project ‘Anders kijken, anders zijn, anders doen’ in de vorm van een 24-uurssessie van de gemeenteraad is gemeente Horst aan de Maas genomineerd voor de Galjaardprijs. Dat is een prijs op het gebied van
overheidscommunicatie die wordt uitgereikt op donderdag 11 mei.
De Galjaardprijs is onderdeel
van de Galjaarddag. Deze dag is
vernoemd naar Chiel Galjaard, een
van de oprichters van de Vereniging
voor Overheidscommunicatie
(VVO) en hoofd Voorlichting van
gemeente Den Haag. In totaal 30
van de 54 inzendingen uit het hele
land hebben de longlist gehaald.

Uit iedere regio zijn maximaal
drie projecten genomineerd, die
het hoogste scoren op de criteria
inspiratie, innovatie en impact.
De dertig genomineerde projecten
worden nu voorgelegd aan de
vakjury. Half april stelt deze jury
de shortlist van vijf projecten op
die zich mogen presenteren op de

Galjaarddag op donderdag 11 mei.
Met het project ‘Anders
kijken, anders zijn, anders doen’
wilde gemeente Horst aan de Maas
de leden van de gemeenteraad,
het college en de directie aanzetten
tot ander gedrag, dat past bij
de veranderende rol van de
overheid.

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

geldig t/m zaterdag
15 april 2017

4 gepaneerde
kipschnitzels € 5,95

VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

Paas-ei rollade 150 gram halen

100 gram betalen

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Wooncomplex voor senioren bij parkeerplaats Kerkeveld
Bij parkeerplaats Kerkeveld in Horst, het parkeerterrein bij de supermarkten Plus, Albert Heijn en Lidl, wil
Martens Vastgoed een wooncomplex met achttien appartementen voor senioren realiseren. Ook heeft het bedrijf
plannen om het hele parkeerterrein op de schop te nemen.

Een impressie van het complex, gezien vanaf de Albert Heijn (afbeelding: Martens Vastgoed)
“De locatie is rommelig en gedateerd en bestaat uit allemaal aan elkaar
geplakte stukken parkeerterrein”, aldus
Geert Martens van het vastgoedbedrijf.
De eerste stap in het onder handen
nemen van het terrein zijn de plannen
voor de seniorenappartementen in de
vrije marktsector aan de linkerzijde van
de parkeerplaats aan de kant van de
Herstraat. De oude werkplaatsschuur
die daar nu staat wordt opgenomen
in het ontwerp, dat achttien appartementen bevat, verdeeld over twee
gebouwen en drie woonlagen. Martens:
“De appartementen zijn bedoeld voor
senioren, die er veilig en beschut
kunnen wonen, maar toch in de buurt

van alle voorzieningen. Daarnaast komt
er een gezamenlijke woonkamer, om
zo eenzaamheid onder ouderen tegen
te gaan. Ook hebben we de ambitie om
in het complex 24 uurszorg te kunnen
geven. Daarover zijn we nog in gesprek
met zorgaanbieders.” Het appartementengebouw wordt daarnaast idealiter
bijna of helemaal energieneutraal.
Omwonenden uit de Herstraat
zijn niet allemaal blij met de plannen,
blijkt tijdens een informatiebijeenkomst over de centrumplannen van
Horst op woensdag 5 april. Zij vrezen
onder andere voor overlast en minder
privacy en waren graag eerder en beter
op de hoogte gesteld van de plan-

nen. “We schrikken van deze plannen.
Wordt er wel rekening gehouden met
de buren?”, vraagt één van hen zich
bijvoorbeeld af. Martens Vastgoed
erkent dat niet alle omwonenden
al ingelicht waren over de plannen.
“Een aantal was wel al geruime tijd
op de hoogte. Nadat ons plan behandeld is bij de dorpsbouwmeester (van
gemeente Horst aan de Maas, red.),
hebben we twee dagen later tijdens
een informatieavond de omwonenden
direct ingelicht. Eerder konden we niet
informeren, omdat de plannen nog
niet presentabel waren.” Inspraak in
het plan is sowieso nog zeker mogelijk
omdat de bestemmingsplanprocedure

nog opgestart moet worden, benadrukt
Martens. “Wij hechten er waarde aan
om draagvlak te creëren voor het plan
in de directe omgeving.”
Gemeente Horst aan de Maas is
positief over het woningbouwplan en
heeft in principe toegezegd medewerking te verlenen. “We zijn positief
over het initiatief”, aldus wethouder
Bob Vostermans. “De plannen passen
binnen het gemeentelijk beleid, maar
er moet wel een goede afstemming
met de buurt plaatsvinden.” Martens
Vastgoed hoopt dat het bestemmingsplan in het najaar aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas wordt
aangeboden, zodat in 2018 gestart kan
worden met de bouw. Voorjaar 2019
zou het appartementencomplex af
moeten zijn.
De volgende fase in de herinrichting van parkeerplaats Kerkeveld zou
volgens Martens Vastgoed het aanpakken van de parkeerplaatsen moeten
zijn. Op eigen initiatief maakte het
bedrijf een plan hiervoor. “Het terrein
is rommelig. De vakken zijn eigenlijk
te kort, de bomen zijn hinderlijk en de

logistieke routes voor de vrachtwagens
die de supermarkten moeten bevoorraden zijn niet optimaal.” In de eerste
variant van het plan wordt het parkeerterrein in dezelfde structuur zoals die er
nu ligt opgeknapt. Op termijn zou het
KPN-gebouw tegenover de Albert Heijn
ruimte kunnen maken voor nog meer
parkeerplaatsen. De tweede variant
die het vastgoed bedrijf heeft bedacht
is rigoureuzer. “Het liefst zouden we
alle parkeerplekken één slag draaien,
zodat ze in de lengte komen te liggen.
Dan kunnen de vakken ook groter
worden.”
De plannen voor de herinrichting
van het totale parkeerterrein worden
vooralsnog niet door de gemeente
ondersteund. Wethouder Paul Driessen
geeft aan dat de aanpassing van het
totale parkeerterrein zoals Martens
Vastgoed dat voorstelt voor de
gemeente geen prioriteit heeft. “Het
opknappen van het gedeelte van het
parkeerterrein vóór de appartementen wordt opgenomen in de plannen.
Hierbij gaat het niet om de herinrichting van de totale parkeerplaats.”

Lennart Huijs wint
talentenjacht The Band
De in Grubbenvorst woonachtige Lennart Huijs heeft op vrijdagavond
7 april de finale van talentenjacht The Band gewonnen. Samen met zes
andere finalisten moest hij strijden om een plek in de groep te krijgen.
In de show The Band wordt
gezocht naar de beste Nederlandse
en Vlaamse zangers voor een nieuwe
boyband. De 24-jarige zanger is in
Horst aan de Maas bekend van de

rockcoverband 30past7. De band
die vanaf nu Buurland gaat heten,
bestaat uit Lennart Huijs, Jelle de
Boon, Jannes van Houtven en Laurens
Raveel.
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Nieuwe plannen Stichting Kasteel Huys Ter Horst

Kasteelruïne krijgt beweegbox
De kasteelruïne in Horst wordt de komende jaren flink onder handen genomen. Stichting Kasteel Huys Ter Horst
is bezig met plannen om een beweegbox, een interactieve sportruimte waarvan de muren en vloer bestaan uit
videoschermen, te realiseren. Ook wil zij de toren weer opmetselen en deze en de nieuwe beweegbox voorzien van
zogenaamde ‘groene wanden’.

was in de sportzone. Zo willen we uiteindelijk het hart van het hele gebied
daar en een echte landmark in de
omgeving worden.”
Het idee werd bedacht door de
architect die de stichting heeft ingeschakeld om de ruïne te verfraaien.
Behalve de nieuwe kubus staan er
nog meer veranderingen op het programma. Zo wordt onder andere de stalen uitkijktoren verwijderd en wordt de
toren weer opgetrokken in baksteen.
De nieuwe muren van de beweegbox
en een gedeelte van de toren bestaan
uit groene wanden, gemaakt van geïntegreerde bakken met daarin planten.
“De burcht moet een romantische
uitstraling krijgen”, aldus Hermans.

Toren opgemetseld
Op dit moment in de stichting bezig
met het rondkrijgen van de financiering. Daarvoor is zij onder andere in
gesprek met Stichting Monumentenzorg
en verschillende overheden en fondsen. Jenniskens: “We hebben onze

Een impressie van het nieuwe uiterlijk van de kasteelruïne
De kasteelruïne in Horst heeft
de afgelopen tien jaar een flinke
metamorfose gekregen. Oud
metselwerk is gerepareerd, er is een
welkomspoort en uitkijktoren gekomen
en delen van het kasteel zoals de
ridderzaal, het gevanghuis en de
kelders zijn gerestaureerd zodat deze
gebruikt kunnen worden voor onder
andere exposities, vergaderingen
of trouwerijen. Wout Hermans,
voorzitter van de werkgroep die zich
bezighoudt met de vernieuwingen op
het terrein: “De kasteelruïne bestaat
uit verschillende lagen die soms wel

tot 800 jaar terug in de tijd gaan.
Door de jaren heen is het kasteel
altijd veranderd, vroeger al toen het
bijvoorbeeld van armere families
overging op rijkere families en nu nog
steeds. In die traditie past de nieuwe
laag die we willen bouwen heel goed.”

Interactief
sport en spel
Die nieuwe laag bestaat uit een
kubus waar ruimte voor interactief
sport en spel in komt. De wanden van
de beweegbox bestaan uit videoscher-

men en op de vloer kunnen beelden
worden geprojecteerd. Zo kan de
ruimte op allerlei sportieve manieren
gebruikt worden. “Denk aan tennisspelen tegen je favoriete tennisheld en
voor jongeren kinderen kun je er ook
allerlei leuks mee verzinnen. Zo k unnen
we kinderen motiveren om meer
te bewegen”, aldus Jos Jenniskens,
voorzitter van Stichting Kasteel Huys
Ter Horst.
De beweegbox kan volgens de
mannen een belangrijke functie
binnen Afslag 10 krijgen. Hermans:
“We voegen iets toe wat er nog niet

plannen onder andere al gepresenteerd bij het rijk, de provincie en het
college en verschillende raadsleden
van gemeente Horst aan de Maas.
Iedereen is enthousiast.” Daarnaast
wordt er op dit moment gesproken met
mogelijke gebruikers van de nieuwe
beweegbox. Hoe de organisatiestructuur en de exploitatie er uit gaat zien
is nog niet duidelijk. “Waarschijnlijk
wordt de organisatie op langere termijn
op zijn minst gedeeltelijk commercieel
en gerund door professionals”, aldus
Hermans. De stichting verwacht dit jaar
nog bezig te zijn met het uitwerken van
de plannen. En hoopt in de loop van
2018 of 2019 te kunnen beginnen met
de bouw. Jenniskens: “Het zou prachtig
zijn als we in 2019 klaar zijn, in het jaar
dat Horst 800 jaar bestaat.”
Om woensdag 19 april organiseert
de stichting een informatieavond waar
zij haar nieuwe plannen uitlegt aan
iedereen die daarin geïnteresseerd
is. Deze bijeenkomst vindt plaats in
Kasteel Huys ter Horst om 20.00 uur.

Filmprijzen ’t Lenske
De Limburgse filmdagen vonden dit jaar plaats op zaterdag 8 en
zondag 9 april in Roermond. Twee inzendingen van videoclub ’t Lenske
uit Sevenum vielen daarbij in de prijzen.
Jaarlijks krijgen amateurfilmers
in Limburg de kans om één of
meerdere recente filmproducties
in te zenden voor de Limburgse
Filmdagen. Door videoclub ’t Lenske
werden drie producties ingestuurd:
Jeruzalem, betwiste stad en Java,
een fascinerend eiland van Arie Stas
en Fisherman’s Friend, een inzen-

ding van de club zelf. Deze laatste
film werd in de categorie clubfilms
beloond met zilver. Jeruzalem,
betwiste stad kreeg in de klasse B
goud en de publieksprijs. De film
werd bovendien genomineerd voor
het landelijk filmfestival van de
Nova (Nederlandse organisatie van
Audiovisuele Amateurs).

Kwaliteit heeft een naam

1ste en 2de Paasdag zijn onze
winkel en het terras geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Zondag 30 april 09.00 - 15.30 uur

HALLO in Volendam
Een groepje vriendinnen dat elkaar al kent sinds dat ze samen op basisschool De Bottel in Lottum
zaten, ging onlangs gezamenlijk een weekendje weg. De bestemming was Volendam. Uiteraard gingen
de dames, in traditioneel Volendams kostuum, samen met de HALLO op de foto.

rommelmarkt
Manege Tegelen

Terrein Heideruiters bij Klein Zwitserland
Kaldenkerkerweg / Verlengde Trappistenweg 33

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Eens komt de dag
dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

Op 8 april 2017 is in Kopenhagen vredig overleden
onze zwager en oom

Gayo Francati

Bedroeft maar met heel veel mooie herinneringen, nemen
wij afscheid van mijn lieve man, pap, opa en overgrootvader

echtgenoot van onze jongste zus

Jan van Rens

Josie Francati-Verlinden †

Teun

2 april 2017
Zoon van
Bart Keijsers en Kim Saris
Broertje van Evi
Kogelstraat 26
5963 AP Hegelsom

Wij zullen zijn gastvrijheid en humor niet vergeten.

echtgenoot van

Tonny van Rens-Steeghs
* Horst, 8 maart 1933

Geboren

Toos † en Piet
Ger en Doortje
Elly † en Thei
Jo en Annie
Leo † en Rinie
Mariet † en Theo †

† Maasbree, 6 april 2017

Perry
Susan en Henk
Ramon en Mariska , Cas, Sil *
Milou en Jöran, Puck, Kick

Neven en nichten familie Verlinden

Geboren

Nore
6 april 2017
Dochter van
Bob en Elien Jakobs-Wijnen
Beatrixstraat 9
5975 CG Sevenum

Kranestraat 104, 5961 GZ Horst
“Een boom die geveld wordt,
maakt meer lawaai
dan een woud dat groeit”

De crematiedienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 april
in Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Tot ons grote verdriet bereikte ons het bericht dat onze collega

Angelique Evers

Afgelopen dagen ontvingen wij het droevige bericht
van het overlijden van

Jan van Rens
Jan was ruim 25 jaar een hardwerkend,
betrouwbaar en eerlijk medewerker in ons bedrijf.

woensdag 5 april 2017 plotseling is overleden.
Wij verliezen hiermee een fijne collega en een betrokken conciërge
met een enorm hart voor onze leerlingen.
Het is opeens stil op school…..
Wij wensen Jos, familie en vrienden sterkte
met het verwerken van dit grote verlies.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.
Gebroeders Herraets Ons-Huis Horst

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.

Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd. Tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.

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

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

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

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website.
Bel mij op 06 31 52 45 17.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.

Timme
8 april 2017
Zoon van:
Stefan en Moniek
Faust-Janssen
Steeg 3
5975 CD Sevenum

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.

Directie, personeel,
leerlingen en CVB

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.

Welkom klein wondertje!

Dankbetuiging

In ons verdriet om het heengaan van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, schoonzus en tante

Toos van den MunckhofMeulenbeld
voelen wij ons enorm gesteund door de overweldigende belangstelling:
uw aanwezigheid, brieven, kaarten, vriendelijke woorden
en andere vormen van medeleven. De leegte blijft nog moeilijk
te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet.
Namens de familie,

Te koop tulpen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
Schilder nodig? JBSchilderwerken.
Voor al uw Binnen en Buitenschilderwerk belt u. 06-11350970 077-4750980 een offerte is uiteraard
vrijblijvend.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schudders/hark/
maaier/kipper/mesttank/weisleep/
bloter/schijveneg/tractor enz. en
vee-/paardentrailer 06 19 07 69 59.
Gevonden trouwring.
Bel 06 48 74 28 71.

Wim en Marcel
Ter nagedachtenis aan ôs mam is er op 15 april, de dag waarop
zij en pap 65 jaar getrouwd zouden zijn en aan de vooravond van Pasen.
om 17.00 uur een zeswekendienst in het haar zo geliefde kapelletje
van O.L.V. van Genooy, Genooyerweg 58 in Venlo.

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS

april 2017
Harrie Driessenstraat 3, 5961 TT Horst

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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In America

Waterschap Limburg start
proef met subirrigatie
Waterschap Limburg start een veldproef met subirrigatie bij een melkveebedrijf in America. Met dit systeem
wordt het water ondergronds verspreid om zo zuinig mogelijk om te gaan met water.

Tuin & Terras Ysselsteyn

Ysselsteyn

Kerkweg 19, 5813 BS Ysselsteyn (LB)
T 0478 - 54 17 09
E info@tuinenterrasysselsteyn.nl

PAASFAIR 2017

2 paasdag open van 11.00-16.00 uur
e

Tuinontwerp- Hoveniersadvies- Informatiestands- Springkussen- Gratis kopje koffie

Voor de sfeer rondom uw woning

tuinenterrasysselsteyn.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
Gevraagd

De deelnemende partijen op het bedrijf in America
Waterschap Limburg is op zoek
naar een alternatieve vorm om
landbouwgewassen van voldoende
water te voorzien. “Door het
veranderende klimaat krijgen we
namelijk niet alleen te maken met
extreme zomerse buiten, maar is het
vanaf de jaren 50 tot nu in de zomer
ook beduidend droger geworden.
Die trend zet zich voort, waardoor
landbouwgewassen en natuurgebieden

te lijden kunnen krijgen onder de
droogte”, aldus het waterschap.
Eén van zo’n initiatieven
is s ubirrigatie, een vorm van
ondergronds beregenen waarbij het
grondwater wordt verzameld in een
put en zich vandaaruit verspreidt via
ondergrondse drainagebuizen. Zo stijgt
de grondwaterstand en blijft de
wortelzone van het gebied vochtig. Het
verwachte voordeel is dat er zo minder

water verloren gaat door verdamping.
Ook is het goedkoper, omdat met een
kleinere pomp kan worden gewerkt.
Begin dit jaar is bij melkveebedrijf
Nabben in America een proefveld
ingericht waar metingen worden
uitgevoerd door KWR en KnowH2O.
Deze locatie is aangedragen door de
Agrarische Belangengroep Mariapeel.
Als alles goed gaat zijn eind 2017 de
eerste resultaten bekend.

PREIPOTERS

voor zaterdag 15 april en dinsdag 18 april
Aanmelden via app op telefoonnummer 06 - 543 156 59

Vervolg voorpagina

QR-codes door Tienray
De website mooitienray.nl bestond
al. Deze is eerder opgezet door Harrie
Raaijmakers. Op de site staan onder
andere stukken uit het boek dat hij
geschreven heeft voor de parochie van
Tienray. Voor dat boek is hij veel archieven ingedoken. Naast de informatie uit
de boeken vult hij de website ook met
foto’s en tekst die hij maakt wanneer
hij door Tienray fietst.

Trudy Michels uit Tienray maakt
de plaatjes waar de codes opstaan.
Zij kwam op het idee om deze plaatjes
van boterkuipjes te maken. Michels:
“Ik kon geen leverancier vinden die
iets geschikts kon leveren. De plaatjes
waren al snel te dik of groot. En toen
bedacht ik dit. Met transparante folie
leg ik het omgedraaid op de binnenkant van een stukje van het kuipje.

Dan dient de folie als beschermlaag.”
Raaijmakers lacht: “Hiervoor heeft haar
gezin veel boter verorberd.”
Voor de rest van de gemeente
zijn nog geen dergelijke plannen.
Michels: “Maar misschien inspireert
het. Dat andere dorpen zeggen: wij
willen dat ook. Maar dan moet dat
dorp natuurlijk ook een website hebben
zoals die van ons.”

Innovatieve projecten

Gemeentelijk stimuleringsfonds
voor ondernemers
Gemeente Horst aan de Maas stelt een stimuleringsfonds voor ondernemers in. Zij kunnen een bijdrage uit
dit fonds aanvragen om innovatieve projecten te financieren.
Het fonds richt zich op drie
sectoren: agrifood/agribusiness,
vrijetijdseconomie en de overige
MKB-sectoren. Aan de bijdrage is
een aantal voorwaarden verbonden.
Zo moet het project een bijdrage
leveren aan duurzame agribusiness,
vrijetijdseconomie en het MKB, met
name door innovatie en kennisontwikkeling. Daarbij wordt de bijdrage
eenmalig verleend. Ondernemers

kunnen maximaal 50 procent van de
totale projectkosten laten financieren.
Daarbij geldt een maximum van 5.000
euro voor een individuele aanvraag en
10.000 euro voor een collectieve aanvraag. Wethouder Paul Driessen: “Mede
door het stimuleringsfonds kunnen wij
ervoor zorgen dat een innovatief initiatief ook tot uitvoering komt. Daarnaast
willen we ook een bijdrage leveren aan
de lokale economische ontwikkelin-

gen.” Ook wethouder Bob Vostermans
ziet veel mogelijkheden: “Met dit
fonds willen wij verbindingen stimuleren tussen lokale ondernemersinitiatieven en de ontwikkelingen
binnen Greenport Venlo. De thema’s
van Greenport Venlo zoals agro en
maakbedrijven sluiten goed aan bij
het DNA van ons lokaal bedrijfsleven.”
Er is voor dit jaar een totaalbedrag
van 100.000 euro beschikbaar.

Beste klanten,
graag willen we u goed blijven bedienen met
heerlijke verse produkten uit onze bakkerij.

Vanaf 19 april (na pasen)
gaan we op bestelling werken!
Dit kan telefonisch via 077 - 398 14 30,
e-mail: info@bakkerijgerards.nl of in de winkel
(bestelt u in de winkel dan kunnen we vele
producten ter plekke maken (zie ook website)

7,50
LIMBURGSE VLAAIEN GROOT €
mel,
abrikozen, kersen, appel, kruierskruimel
mel/k
appelkruimel/abrikozenkrui

VANAF NU: ALLE

SPECIALE
AANBIEDING PASEN:
AARDBEIEN VLAAI € 13,95
BIENESTICH
€ 12,50
ADVOCAATSTICH € 12,50

ZIE OF DOWNLOAD BESTELLIJST
VIA WWW.BAKKERIJGERARDS.NL

Veemarkt 5,
5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30

GRATIS BEZORGD VANAF € 15,00

bakkerijgerards.nl
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Dankbaar voor de vele jaren waarin we van zijn goedheid en levensblijheid
mochten genieten hebben we onverwacht afscheid moeten nemen van
ozze trotse pap en opa, broer, zwager, oom en vriend van velen

Wim Aerts
“Wum van de Wey”

*21 maart 1946

† 3 april 2017

Bedankt voor alle steun en medeleven.
Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
America (L): Anke en Rob, Roan, Melle, Liam
London: Loes en Daniel
Meterik: Willem

Met wilskracht en doorzettingsvermogen
nog zoveel tijd gewonnen...

Hans Verhagen
* Sint Oedenrode, 29 maart 1957
† Hegelsom, 10 april 2017
echtgenoot van

Christien Verhagen - Gilsing
trotse pap van
Tinny en Suzanne
Marjan en René

Hojje wah!
Langs deze weg willen we iedereen bedanken
voor de kaarten, gedichten, schouderklopjes,
bloemen en aanwezigheid tijdens
de uitvaart van

Nellie van den Boogaart
Zoveel belangstelling heeft ons veel troost en steun
gegeven.
Thea en Wiel
Koen en Dirk

Met spoed huis te huur gevraagd
voor 5 personen en een hond, vanaf
de zomervakantie. Tel. 06 14 39 19 79.
Computerproblemen. Automation
Support, voor al uw computervragen,
reparaties, onderhoud, internetproblemen, instructie, verkoop nieuwe
pc’s, printers e.d. Wij komen aan huis.
René vd Sanden, 06 40 28 36 49 www.
autosup.nl
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.
Valise Atelier & Natuur.
Iets organiseren voor een groep? Dat
kan in en rond het atelier: schilderen,
bloemstuk maken, bamboe bouwen,
wandeling met creatieve lunch.
Donderdag 25 mei expositie van
cursisten. Info www.valise.nl
Gastouder Lottum/Grubbenvorst.
Wie heeft interesse om beroepsmatig
gastouder te worden in Grubbenvorst
of in Lottum? Gastouderbureau
Roodkapje Horst, tel. 077 374 51 49,
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Kringloopwinkel Oud & Nieuw
Ruime keuze in nieuwe en
goedgebruikte goederen. Wij zijn
geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Ons nieuwe
adres is Maasbreeseweg 3 Sevenum
(voorheen Janssen Camping).
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
06 31 22 84 44.
Huishoudelijke hulp gezocht
voor 2 halve dagen/week, op ma of di
en vrij in Horst. 06 51 09 09 22.

www.veld-tuinplanten.nl
Veel srt. hortensia o.a. Annabelle,
Pluim, Magical, Hebe, vibunrum,
rhodo, e.a. heesters (op stam). Laurier,
taxus, bomen, bodembedekkers. Info:
06 40 32 71 08 open za. 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg Maasbree.
Gevraagd woningen:
‘t Heike Vastgoed B.V. kan uw woning
direct aankopen. Doordat wij direct
aankopen is er voor u zekerheid. Voor
meer informatie: tel. 06 55 12 69 96 of
kijk op www.heikevastgoed.nl Bvd.
Schuuropruiming. Te koop:
paardentuig, rijzadel, rijlaarzen mt 43,
hogedrukslang 12,5mtr 3/8, 15mtr
5/16, motorblok en cardan K1 bmw,
Honda Magna 700, 2 x koperen pomp,
weidesleep, aftakas, 2 x handb koff
nieuw. 06 53 84 95 56.
Open dag Gemmy’s
Hondentrimsalon. Zondag 23 april,
13.30 tot 16.30 uur. Olieslagerstraat
54 Sevenum. Goodiebags, schminken,
kleurwedstrijd en nog meer leuke
prijzen te winnen. Kom je ook even
kijken? Tot dan!
Gevraagd poetshulp voor ca. 3 uur/
week in Melderslo op do/vrij.
Bel tussen 18.00 en 20.00 uur op
06 11 21 42 98.
Op 7/8 april ben ik mijn goudkleurige
Zippo verloren in het centrum van
Horst. Graag ontvang ik deze terug. Tel.
077 398 83 22.
Voet intensief.
Pijnlijke en vermoeide voeten?
Massage, voetreflexologie,
kleurenpunctuur. www.mayproosten.nl
Te koop e-bike.
Merk Kogamyata, in zeer goede staat.
Tel. 077 398 42 77.

Familie Verhagen
Familie Gilsing
Stationsstraat 140, 5963 AC Hegelsom
Hans is thuis.
De avondwake vindt plaats op vrijdag 14 april om 19.00 uur
in de kerk van Hegelsom.
De afscheidsdienst wordt gehouden op
zaterdag 15 april om 12.00 uur in het crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, Venray (A73 afslag Venray-Noord).
In plaats van bloemen stellen wij liever een bijdrage
voor KWF kankerbestrijding op prijs.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.

Met grote bewondering voor de kracht en openheid waarmee hij
met zijn ziekte omging, hebben wij veel te vroeg afscheid
moeten nemen van

Hans Verhagen
Veel sterkte toegewenst.
De kammeruj van Tinny en Suzanne

De Bonk van de Asdonck is niet meer

Hans Verhagen
Altijd in voor een praatje.
Altijd bereid om te helpen.
Altijd recht door zee.
Je hebt alles gegeven, maar deze strijd was niet te winnen.
Het is goed zo.
Fijn dat wij jouw buren mochten zijn.
Jan, Petra, Ger, Renée en Fleur

Perkplanten. Ze zijn er weer
perkplanten! 2de Paasdag geopend
van 9.00 tot 17.00 uur.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
077 398 29 22 /06 54 30 69 64.

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

www.kinderopvanghetnest.nl

voor vervanging tijdens ziekte
of vakantie.
Ben jij enthousiast, dynamisch en
flexibel inzetbaar?
Stuur dan een brief met cv naar
info@tflinterke-sevenum.nl

Pastoor Vullinghsstraat 79,
5975 AP Sevenum

50 jaar getrouwd!
Mooie (bouw-)stacaravan, merk
Atlas. In prima staat, ook van binnen.
10.50 x 3.60 m. Komt op korte termijn
vrij. Staat op Janssenweg 42 in Horst.
06 18 60 61 89.
Verloren trouwring op 30 maart
in Horst. Tegen beloning terug te
bezorgen. Tel. 06 34 57 19 22.
Fietsenmarkt TWC Oranje Horst.
Op Koningsdag kunt u een fiets
verkopen of kopen op de fietsenmarkt
van TWC Oranje uit Horst. De Merthal
in Horst is open vanaf 08.00 uur.
Wij helpen u graag.
St. Clara. Noveen St. Clara bedankt. MS
Wandelen.
Gaat u regelmatig wandelen? Neem
dan eens een oudere mee die in een
rolstoel zit. Info vrijwilligerszorg HadM
06 52 66 95 70.
Vrijwilliger.
Slechtziende 87-jarige vrouw zoekt
vrijwilliger voor een gezellig praatje of
wandelen. Info vrijwilligerszorg HadM
06 52 66 95 70.
Dementie. Dementievrijwilliger
in thuissituatie iets voor u? Gratis
scholing van 4 dagdelen. Meer info
vrijwilligerszorg HadM 06 52 66 95 70.
Van Roy Kasseien Grashoek.
Open dagen 14, 15 en 17 april van
10 tot 18 uur. Antieke bouwmaterialen,
brocante en antiek. Veldbrand, afgeleefd hout, staldeuren. Tuinbeelden,
poorten, bestrating, wijnvaten enz.
www.vanroykasseien.nl
Huishoudelijke hulp gezocht
voor 2 halve dagen per week in Horst.
Dagen en tijden in overleg.
Tel. 06 24 97 25 15.
Te koop elektrische verticuteerder
en hogedruk reiniger.
Tel. 077 398 17 45.
Gevraagd nationaal chauffeur die
zelfstandig kan en wil werken en in
teamverband snel en nauwkeurig
transport van groente en fruit uitvoert.
Meer info: ruttentransport@ziggo.nl
Te koop bbq- en varkensvleespakketten van onze scharrelvarkens.
Het vlees is vacuüm verpakt
en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.

Door nieuwe aanplant
is het aanbod van asperges
dit jaar beperkt.
We hopen niettemin
op uw klandizie!

Voor onze kinderopvang zijn wij op
zoek naar een

pedagogisch
medewerker

Jan en Truus
van Bergen

Het principe is zoals altijd:
“Wie het eerst komt
wie het eerst maalt”
en “op= op”.
Wij hopen op uw begrip.
Met vriendelijke groeten,
Familie Schattevoet

AL 30 JAAR
UW BETROKKEN
EN DESKUNDIGE
ADVOCAAT
T: 0478-20 16 04
info@vanhoefadvocatuur.nl
www.vanhoefadvocatuur.nl
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Universiteit Maastricht

Onderzoek naar Geiten
kermis
Een onderzoeksteam van de Universiteit van Maastricht is bezig met een
onderzoek naar de oorsprong en betekenis van de Geitenkermis in Broek
huizenvorst. Het team doorzoekt verschillende archieven, maar wil ook in
contact komen met de inwoners van het dorp.

Het initiatief voor het onderzoek
kwam een aantal maanden geleden
van Wout Hermans, inwoner van
Broekhuizenvorst en bestuurslid van
Stichting Kasteel Ooijen. Hermans benaderde historicus Joop de Jong, verbonden aan de Universiteit van Maastricht
en deze werd de projectleider van het
onderzoek. Samen met cultuurwetenschapper Sandra van Helden en literatuurwetenschapper Marianne Lubrecht
onderzoekt hij nu de oorsprong,

de geschiedenis en de betekenis van
de Geitenkermis.
In Broekhuizenvorst wordt dit
feest jaarlijks op de tweede zondag
na Driekoningen gevierd. De organisatie bestaat beurtelings uit Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen, CV de
Blauwpoët en voetbalvereniging
SVEB. De geitenclub koopt geiten die
geslacht worden en uiteindelijk door
het hele dorp worden gegeten tijdens
het geitenmaal. Voorafgaand aan de

maaltijd wordt de pop Tunnis met bier
overgoten, door het dorp gedragen en
uiteindelijk verbrand. Als teken van
rouw dragen de deelnemers een speelkaart in het knoopsgat.
“De Geitenkermis is een mooi en
interessant voorbeeld van wat immaterieel erfgoed, ook wel levend erfgoed,
wordt genoemd. Dat zijn sociale
gewoonten, voorstellingen, rituelen,
tradities, uitdrukkingen, bijzondere
kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als
een vorm van cultureel erfgoed”, aldus
De Jong. “Een bijzonder kenmerk is dat
immaterieel erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en
belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.”
Dit erfgoed willen de
opdrachtgevers van het onderzoek
graag levend houden. “Dit onderzoek
kan daarbij helpen. Want zonder
kennis van een traditie verdwijnt
die makkelijker”, stellen Van Helden
en Lubrecht. “Zonder verhaal is het
moeilijk om een gebruik over te dragen
en jonge mensen te enthousiasmeren.”
Het onderzoeksteam wil meer te
weten komen over de oorsprong van
de Geitenkermis. Hoe ver terug gaat
deze traditie? En is deze onafgebroken
gevierd? “Er zijn stemmen die zeggen
dat de Geitenkermis rond 1903
opnieuw is geïntroduceerd. En we
vragen ons af of de gebruiken rond de
Geitenkermis, zoals het ritueel met de
popverbranding en de speelkaarten,
altijd zo zijn geweest als nu.”
Het onderzoeksteam is de archieven in gedoken, maar dat volstaat niet.
Lubrecht en Van Helden: “We willen
graag in contact komen met inwoners
van Broekhuizenvorst die ons meer
kunnen vertellen over het gebruik en
misschien ook nog in bezit zijn van
documenten, foto’s of voorwerpen die
verband houden met de Geitenkermis.”
Wie meer informatie heeft
voor het onderzoeksteam over de
Geitenkermis kan contact opnemen
via m
 malubrecht@hotmail.com of
s.helden@live.nl

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

0ok geschild en verpakt.

Vanaf nu verse aspe
Wiel en Angelique Friesen

rgesoep met stukje

s

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Open: Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

VOORJAAR
PAASAANBIEDING

10% korting
op alle jassen

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

Gratis
parker en
voor de
deur!

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Aanpassingen spoorwegovergang station

Mogelijk toch tunnel

Te koop Ford Fiesta 1.25i

Er komt mogelijk toch een tunnel voor langzaam verkeer bij de spoorwegovergang bij station Horst-Sevenum.
In eerste instantie zou deze tunnel volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu niet rendabel zijn, maar op
verzoek van gemeente Horst aan de Maas is de tunnel nu toch opgenomen in de voorkeursvariant voor de
overgang. Dat werd duidelijk tijdens een informatieavond over het station op maandagavond 10 april.
De variant die nu verder
onderzocht gaat worden door het
ministerie, ProRail, provincie Limburg
en gemeente Horst aan de Maas
bevat een tunnel voor langzaam
verkeer onder het spoor en een
rotonde ter hoogte van Stationsstraat
143. Vanuit die rotonde komt een
nieuwe toegangsweg naar het
station. Voor die toegangsweg zal
de daar gelegen woning moeten
wijken.

Vorig jaar gaf de gemeenteraad
van Horst aan de Maas al aan dat
zij ook graag de mogelijkheid van
een tunnel zou willen onderzoeken,
ondanks dat dit in eerste instantie
als te duur was bestempeld. Door de
fietsers en voetgangers te scheiden
van het snellere verkeer, zou er een
veiligere situatie ontstaan. “We wilden
de tunnel toch in het ontwerp
opnemen en dat is gelukt. De provincie
is voorstander van de tunnel en ziet de

meerwaarde ervan in. De tunnel kan
ingevoegd worden in het ontwerp,
waardoor ook ProRail akkoord is”,
aldus een woordvoerder van de
gemeente.
Over de financiering van de
tunnel zijn de provincie en gemeente
nog in gesprek met ProRail. Dit jaar is
gepland dat het ontwerpvoorstel naar
de gemeenteraad gaat. In 2019 zou
dan gestart kunnen worden met de
uitvoering.

Bouwjaar 2003, kenteken 66-NG-DF, tellerstand 46533 km.
In zeer goede staat, eigenaar was automonteur dus zeer goed
onderhouden en heeft altijd binnen gestaan.
Auto is recent voorzien van nieuwe
banden. APK tot augustus 2017.

€

2950,00

Meer informatie: Van Kempen 077 - 398 44 89
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Maasdal Mystery

‘We willen bezoekers verbazen’
Waar vroeger de forelvijvers lagen achter restaurant Het Maasdal in Horst zijn nu de contouren van een op zijn
kop staand huis te zien. Dit ‘huis op de kop’ is onderdeel van een nieuwe attractie in Horst: Maasdal Mystery, een
themapark over optische illusies.

paar jaar geleden in contact met
Siebers en ging samen met hem aan
de slag om een nieuw plan op papier
te zetten. Ook Pieter Litjens, eveneens
uit Horst, kwam het team versterken.
Met zijn drieën bedachten ze Maasdal
Mystery.

Overdekte
ontdekkingstocht

Pieter Litjens en Stefan Hoeijmakers met op de achtergrond het huis op de kop
De attractie is oorspronkelijk een
idee van Jac Siebers, eigenaar van
restaurant Het Maasdal en Boscafé
Het Maasdal in Horst. Siebers is gek
op optische illusies en wilde iets doen

met het braakliggende stuk grond op
zijn terrein waar vroeger de vijvers
lagen. Zijn droom? Een themapark over
optisch bedrog. Het eerste ontwerp,
een museum met een labyrint, liet

hij uitwerken door de HAS (Hogere
Agrarische School). “Dat uitgewerkte
plan bleek 4 miljoen euro te gaan
kosten. Veel te duur”, aldus Stefan
Hoeijmakers uit Horst. Hij kwam een

Grote blikvanger van het park
wordt het huis op de kop, waar op dit
moment al het geraamte van te zien
is. Hoeijmakers: “In Duitsland kwamen
we dit soort huizen tegen, maar hier
in Nederland hebben we het nog nooit
gezien. Het ziet er uit alsof een gewoon
woonhuis uit de grond is getrokken en
ondersteboven weer is teruggezet”,
legt hij uit. “En niet alleen de buitenkant is omgedraaid, ook van binnen
staat de wereld op z’n kop. Voor het
huis komt een overdekte ontdekkingstocht langs één van ’s werelds grootste
verzamelingen van optische illusies.
Van werken van bekende kunstenaars
als Escher tot levensechte hologrammen, van water dat omhoog stroomt
tot 3-D schilderijen en allerlei grappige foefjes.” Het derde onderdeel
van de attractie is een spiegeldoolhof.
“Zo gauw je binnenstapt weet je niet
meer waar je bent. Overal om je heen

zijn spiegels en zie je jezelf. Je moet
echt op de tast erdoorheen. Als laatst
word je evenwicht op de proef gesteld
in een grote Vortex en de bekende
Ames-room waarin je enorm groot of
juist zo klein als een kabouter wordt.”
Een themapark over gezichtsbedrog is nieuw in Nederland, stelt
Hoeijmakers. “Sommige attracties hebben wel een onderdeel met optische
illusies, denk bijvoorbeeld aan Villa
Volta in de Efteling, maar een park
zoals dat van ons is hier uniek.” De drie
initiatiefnemers verwachten met hun
concept veel bezoekers te trekken.
“Gezichtsbedrog is fascinerend. Het zit
vaak gemakkelijk in elkaar, maar heeft
een groot effect. Bezoekers zien dingen
die eigenlijk helemaal niet kunnen.
We willen dat ze verbaasd naar buiten
komen en het gevoel hebben dat maar
één ding zeker is: dat niets meer zeker
is.” Daarnaast willen ze graag laten
zien dat in de huidige tijd waar alles
snel en hard moet gaan, een park met
een simpel maar bijzonder concept ook
goed kan werken. Hoeijmakers hoopt
in het najaar klaar te zijn met de bouw
van het park en open te gaan voor
bezoekers. In het bestemmingsplan
dat goedgekeurd is door gemeente
Horst aan de Maas wordt gesproken
over bezoekersaantal van idealiter zo’n
60.000 personen per jaar.

Lentekorting: 10%

Van 13 tot en met 22 april krijgt u 10% korting op het
gehele assortiment (aanbiedingen uitgezonderd).
De Stoffelhoeve | www.stoffelhoeve.nl | 0478-585956
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Lentebeurs in Meterik
In Meterik wordt op zaterdag 22 en zondag 23 april de Lentebeurs weer georganiseerd bij plantencentrum
Van den Beuken.

winkel&bedrijf 11

2e PAASDAG
OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils.
Topkwaliteit meubelen, spectaculaire prijzen.
Interieurvering, diverse stof- en Leersoorten.
Ruime keuze. Incl. garantie.
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC, vinyl en vloerbedekking. Gordijnen en raamdeko.
Piet Mondriaanstraat 1
Deurne
0493 - 34 26 78
www.vanhoutenjanssen.nl

De eerste editie van de Lentebeurs
vond plaats in 2014. Destijds stonden
er 24 bedrijven op de beurs en had
het evenement zo’n 6.000 bezoekers.
Tijdens deze tweede editie van de
Lentebeurs gaan ongeveer veertig

diverse bedrijven deelnemen.
De beurs is aangekleed tussen het
groen, omdat deze bij het plantencentrum plaatsvindt. Behalve stands van
bedrijven is er onder andere een horecaplein waar ter plekke gerechten wor-

den bereid, er is livemuziek, demo’s en
een springkussen voor kinderen.
De beurs duurt op zaterdag van
11.00 tot 18.00 uur en op zondag van
12.00 tot 17.00 uur. Parkeren kan aan
de Seurenweg.

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

Belastingvrij afkopen
kapitaalverzekeringen
Door: Mr. Marco Steegh FB, belastingadviseur
Veel mensen hebben een kapitaalverzekering-, beleggingsrechtof spaarrekening eigen woning. Met zo’n kapitaalverzekering wordt
gespaard voor de aflossing van de schuld op de eigen woning.
Aan het einde van de looptijd van de verzekering keert de verzekeringsmaatschappij een bedrag uit, waarvoor tot een bepaalde hoogte een
vrijstelling geldt.

Om van die vrijstelling gebruik te
kunnen maken moeten er onder
meer tenminste 15 of 20 jaar
premies worden betaald. Deze
minimumtermijnen noemen we
fiscale tijdklemmen en die zijn per
1 april komen te vervallen.
De minimale duur van premiebetaling is dus geen voorwaarde meer
om een uitkering belastingvrij te
ontvangen. Wat blijft is dat de
uitkering moet worden aangewend
voor de aflossing van de schuld op
de eigen woning. Nu we weten dat
dergelijke kapitaalverzekeringen
zonder belastingheffing afgekocht
kunnen worden, moeten we dit dan
ook allemaal gaan doen? Dit hangt
er maar vanaf.

Vindt de afkoop relatief kort na het
afsluiten van de kapitaalverzekering
plaats, dan zal de afkoop ongunstig
uitwerken omdat de kosten van een
dergelijke verzekering vaak aan het
begin van de looptijd vallen en het
rendement veelal pas na een reeks
van jaren tot uitdrukking komt.
Daarnaast is van belang wat er in de
plaats komt voor het na de aflossing
resterende deel van de hypotheek.
Zo kan een nieuwe lening leiden tot
hogere netto maandlasten.
Aan een kapitaalverzekering is vaak
een overlijdensrisicoverzekering
gekoppeld. Het kan best zo zijn dat
na afkoop er een nieuwe overlijdensrisicoverzekering moet worden afgesloten. Dit kan lastiger (of
duurder) worden als de gezondheid
van de verzekeringnemer slechter is
geworden. Verder kan een voortijdige aflossing voor de geldverstrekker

aanleiding zijn om een boeterente
in rekening te brengen.
Natuurlijk kunnen er ook omstandigheden zijn, waarbij je de
negatieve (financiële) gevolgen
voor lief neemt, zoals bij scheiding,
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Er zijn genoeg haken en ogen.
Laat u van tevoren goed informeren over de financiële en fiscale
gevolgen van een afkoop.

is wegens uitbreiding
van ons 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.

monteur

m/v

Dit is een nieuwe functie binnen ons bedrijf.
Je gaat naar eigen inzicht een technische dienst opzetten
voor onze champignonkwekerijen en transportbedrijf.
Enkele capaciteiten die je moet bezitten zijn:
• kennis van elektronica;
• enige ervaring met vrachtwagens;
• praktische en zelfstandige instelling;
• oplossingsgericht denken;
• fulltime of parttime dienstverband zijn
beide bespreekbaar.
Heb je interesse of wil je nog meer
informatie bel of mail dan naar ons.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Sikes Champignons BV
Rouwkuilenweg 43 , 5813 BH Ysselsteyn
06-29501929 karin@sikes.nl
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Groei

Arco Solutions opent
nieuwe vestiging in Horst
Het bedrijf Arco Solutions uit Hegelsom opent een nieuwe bedrijfslocatie aan de Venrayseweg in Horst om zo de
forse groei van het bedrijf op te vangen. Het bedrijf wil hiervoor van 50 naar 150 medewerkers groeien.

Arco ontwikkelt innovatieve machines en installaties voor het optimaliseren van productieprocessen in onder
andere de agrarische sector, voe-

dingsindustrie, logistiek, recycling- en
bulkgoederenindustrie. Afgelopen jaren
groeide Arco flink, waardoor het bedrijf
nu investeert in een nieuwe locatie

aan de Venrayseweg in Horst. Binnen
enkele jaren wordt verwacht werk
te kunnen bieden aan 150 technisch
geschoolde HBO’ers en MBO’ers.

Beginnerscursus Nordic Walking
Ageia Beweeg & Wandelsporttrainingen start na Pasen met een beginnerscursus Nordic Walking in Grubbenvorst op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Het zijn vijf lessen van 60 minuten en er is een beperkt aantal poles
beschikbaar tijdens de trainingen voor

degene die er geen heeft. Ook start
na Pasen een cursus Powerwalking
op dinsdagavonden van 19.00 tot

19.45 uur. Voor meer informatie,
neem contact op met Annemie Saes
via 06 44 01 48 36 of info@ageia.nl

Open Coffee Met in Broekhuizen
De volgende editie van het netwerkevent Open Coffee Met is op dinsdag 18 april. De bijeenkomst vindt plaats
bij restaurant Bij Christoffel in Broekhuizen van 08.30 en 12.00 uur.
Tijdens de bijeenkomst zijn er
twee mini-seminars: Werk je in of
aan je bedrijf? en Je bedrijf in je
broekzak. Deze worden verzorgd
door mensen van Business Boosters.

Hiermee houden ondernemers en
ondernemende professionals meer
tijd over om bezig te zijn met hun
passie: ondernemen. Op de gastenlijst
staan inmiddels de colleges van B&W

van gemeenten Horst aan de Maas
en Venray, maar ook ondernemers
van kleine tot grote bedrijven uit
de regio. Aanmelden kan via info@
opencoffeemet.nl

Paddenstoelenondernemers
richten Mushroom Valley op
Op initiatief van gemeente Horst aan de Maas hebben regionale ondernemers die actief zijn in de
paddenstoelenbranche Stichting Mushroom Valley opgericht. Zo willen zij de economische positie van de
regionale paddenstoelenbranche versterken. Jan Janssen uit Swolgen is aangesteld als projectmanager van
Mushroom Valley.
Gemeente Horst aan de Maas
startte een onderzoek naar de
mogelijkheden voor de ontwikkeling
van een platform om de positie
van de paddenstoelenbranche te
versterken. Uiteindelijk werd er een
platform opgericht waarbij partijen
als ondernemers, kennisinstellingen

en overheid samenwerken. Zo gaat
Mushroom Valley samenwerken
met lokale, nationale en
internationale organisaties en
onderwijsinstellingen. Ook gaat zij zich
inzetten voor praktisch onderzoek,
marktontwikkelingen en het opzetten
van een database.

In totaal nemen zestien bedrijven
en drie onderwijsinstellingen deel
aan Mushroom Valley. Jan Hulsen
wordt voorzitter van de stichting en
Jan Janssen is aangesteld als project
manager.
Kijk voor meer informatie op
www.mushroomvalley.nl

en zo 13
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GEPLUKT Corryanne Jansen

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.

Gemakkelijk heeft ze het niet altijd gehad, maar dat heeft haar er nooit van weerhouden om te genieten van
het leven. Ze is recht voor z’n raap, vrolijk en altijd optimistisch. Deze week wordt Corryanne Jansen (49) uit
Broekhuizenvorst geplukt.
Corryanne werd geboren in
Valkenswaard, maar kende in haar
jeugd maar weinig vastigheid. Als kind
verhuisde ze vaak en heeft ze ongeveer
overal in Nederland gewoond. Ook wat
werk betreft heeft Corryanne veel
gedaan. Na de middelbare school
kwam ze in de PR terecht, eerst bij
Omroep Veronica en daarna bij Nashua

en Gestetner. “Dat waren echte 9- tot
5-banen,” zegt Corryanne. “Dat bleek
niet helemaal bij me te passen.
Ik had het gevoel dat er iets miste,
dus besloot ik in de horeca te gaan
werken.” Corryanne werkte een periode
op vrijetijdspark Vinkeloord. Bij een
bedrijfsongeval op dat vrijetijdspark
verloor ze een vinger. Door bijkomende

PUZZEL

Sudoku

posttraumatische dystrofie, zou
eigenlijk haar hele onderarm worden
geamputeerd. Oplossingsgericht als
ze is, ging Corryanne op zoek naar
een alternatief en zo kwam ze in
Nieuw-Zeeland terecht, waar ze hoge
frequentie bioresonantie-therapie
kreeg. “Wonderbaarlijk genoeg
verdween de dystrofie en kon ik

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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Kempen Media ontwikkelt commerciële concepten om partijen te
verbinden. Zij doet dat o.a. door het uitgeven van twee nieuwsbladen:
HALLO Horst aan de Maas en HALLO Peel en Maas.
Ter ondersteuning van onze commerciële adviseurs zijn wij op zoek naar een

medewerk(st)er
telefonische acquisitie

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

periode liep ze ook rond met enorme
hoofd- en oogpijn. Ze besloot naar
de huisarts te gaan, maar die zag
echter niets ernstigs en stuurde haar
weer naar huis, waarna Corryanne
ruim een jaar met de klachten bleef
lopen. Eind 2015 kwam ze terecht bij
oogartsen in Venlo. “Aan hen, dokter
Smeets en dokter Bouten, heb ik mijn
leven te danken,” vertelt ze. Er had zich
tegen Corryannes derde hersenzenuw
namelijk een aneurysma gevormd
dat op klappen bleek te staan. “Als zij
dat niet ontdekt hadden, had ik hier
nu niet gezeten.” Corryanne werd zo
snel mogelijk geopereerd, maar het
oog was helaas niet meer te redden.
“Dat was een behoorlijke klap, maar
uiteindelijk ben ik alleen maar heel blij
dat ik er nog ben.”
Een moeilijke periode brak aan.
De normaal zo zelfstandige Corryanne
was nu afhankelijk van haar vrienden
en buren in Broekhuizenvorst. “Die zijn
allemaal zo lief voor mij geweest. Ik
kon anderhalf jaar niet autorijden en
de buren zijn meegegaan naar het
ziekenhuis en hebben boodschappen
voor me gedaan. Hen ben ik zo
dankbaar!” Corryanne bleef positief.
“Ik heb het zó goed hier,” vertelt ze.
“Ik kan mijn werk nog steeds doen, ook
al kost het wat meer moeite dan eerst.
Maar ik zou er niet eens mee kunnen
stoppen. Het maken van sieraden en
accessoires is bijna een verslaving,”
lacht ze. “Maar wel eentje die me
op de been houdt. Mijn werk is mijn
therapie.”
Hoewel Corryanne nog steeds
bezig is met het herstel van haar oog,
heeft ze het geaccepteerd en gaat ze
vrolijk en optimistisch door met haar
leven. “Ik ben er nooit depressief van
geweest. Ik zeg maar altijd zo: in de
put komen is zoveel makkelijk dan er
weer uit komen.” Lachend vervolgt ze:
“En die put ga ik dus mooi niet in!”

Meer zicht op jezelf
meer zin in je leven!

Psycho/Astrologie Janneke van Mierlo
Legert 21-5866 CG Swolgen Tel. 0478-692447

9

mijn onderarm behouden,” vertelt
Corryanne.
De therapie die ze in NieuwZeeland kreeg liet Corryanne niet los.
Ze besloot zelf een opleiding te gaan
volgen. Daarvoor ging ze drie keer naar
Nieuw-Zeeland en opende ze uiteindelijk haar eigen praktijk in Nederland,
waar ze hoge frequentie bioresonantietherapie aanbood, maar ook onder
andere medisch tatoeëren en accupunctuur volgens TCM.
Alleen haar praktijk was voor
Corryanne niet genoeg. Als groot
dierenliefhebber hield ze al paarden
en honden en ze wilde graag ook met
dieren aan het werk. Daarom ging ze
een opleiding doen aan de Academy
for Explosives Search & Disposal, met
speur- en explosievenspeurhonden.
Uiteindelijk moest ze met zowel de
praktijk als haar werkzaamheden met
de speurhonden stoppen door een
fraude van haar boekhouder. Meteen
daarna besloot Corryanne naar België
te verhuizen. Daar overleed haar
geliefde paard Jazzy. “Ik wilde een
aandenken aan haar laten maken,”
vertelt Corryanne, “maar dan moet
je de haren opsturen en ik vond het
moeilijk om dat helemaal te vertrouwen. Daarom besloot ik zelf iets te
maken.” Corryanne ontdekte haar
nieuwe passie, die begon met sieraden
maken van paardenhaar, maar is uitgegroeid tot een eigen bedrijf dat naast
sieraden ook andere accessoires maakt
van allerlei materialen. Trots vertelt
ze: “Inmiddels heb ik al opdrachten in
onder andere Dubai gehad, en heb ik
bijvoorbeeld de ‘kampioensarmband’
van PSV in 2015 gemaakt.”
Na een lange zoektocht naar een
huis, op dat moment was er enorm
veel vraag naar huizen hier in de
buurt, kwam Corryanne eind 2014 in
Broekhuizenvorst terecht. Daar zit ze nu
helemaal op haar plaats. In diezelfde

(op basis van een 0-uren contract)

Asperges
Familie Wagemans
Hombergerweg 21 • 5973 PE Lottum
Tel. 077-4632070
www.facebook.com/aspergeslottum

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag: 09.00u
13.00u
Zaterdag:
09.00u
Zondag:
10.00u

-

12.00u
18.00u
17.00u
14.00u

De werktijden zijn in overleg.
Ben jij doelgericht, vriendelijk en in het bezit van een prettige telefoonstem?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stuur je cv en motivatie naar: vacature@kempen-media.nl

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl
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Wat
zeg je?
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Acceptgiro’s betaal ik
via internet’

Betalen met de pinpas heeft steeds meer
de voorkeur, ook in Horst aan de Maas.
Daar geeft 61 procent van de inwoners aan
het merendeel van zijn aankopen met de pin
te betalen. De papieren acceptgiro wordt
praktisch niet meer gebruikt. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Altijd
1%
Soms
22%
Nooit
77%

Hoewel de afgelopen jaren in diverse kernen
de pinautomaten zijn verdwenen, zegt driekwart
van de inwoners nog in zijn eigen woonplaats
contant geld te kunnen pinnen. Iets meer dan
20 procent moet het tot zijn ergernis echter
zonder doen. “Dit is niet fijn, wij als ouderen
willen dit graag zelf doen, vooral nu de mensen
langer thuis op hun plek moeten blijven wonen”,
zegt deze persoon. “Dus een pinautomaat zou
geen luxe zijn in ons dorp.” Deze inwoner van

Gebruik je nog
acceptgiro’s?

Inwonerspanel

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!

1.672 leden

Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

De papieren acceptgiro raakt steeds meer
Broekhuizen beaamt dat: “Vanuit Broekhuizen is
de pinautomaat in Lottum meestal uit de richting, in ongebruik. Volgens De Nederlandsche Bank
verdwijnt de acceptgiro in 2019. Meer dan
alternatief is Meerlo, ook niet in de buurt. Ik mis
75 procent van de mensen in Horst aan de Maas
de automaat in Broekhuizenvorst of Swolgen.”
zegt er geen gebruik
Voor ruim 60 procent
meer van te maken. Als
van de mensen lijkt dit
we er een ontvangen dan
echter niet zo’n probleem
‘Betaal meestal met de pin’
betalen we deze digitaal
te vormen. Zij betalen
‘Alleen digitaal’
via internetbankieren.
toch bijna al hun aankopen in de winkel met de
‘Als het niet anders kan’
pinpas. “Ik pin bijna alles,
TipHorstaandeMaas
zowel grote als kleine
is een samenwerkings
bedragen”, meldt iemand, “net zo makkelijk.”
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
“Het is ideaal en zeer zeker veiliger voor de veren TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
koper”, voegt een ander toe. Sommigen vinden
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
het echter wel fijn om ook nog wat contant geld
www.tiphorstaandemaas.nl
op zak te hebben, om kleine bedragen mee te
Reageren?
betalen zoals de overtocht met de veerpont.
www.hallohorstaandemaas.nl

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

2E
PAASDAG
ALLE VESTIGINGEN
GEOPEND
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR
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Bespreking Poll week 13

Rookverbod in wachtrijen pretpark goed idee
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 overgrote meerderheid van de stemmers op onze poll, 91
procent, vindt dit een goed idee. Door het roken te verbieden hoeven andere

bezoekers en vooral kinderen niet meer noodgedwongen sigarettenrook in
te ademen, vinden zij. Sigarettenrook is schadelijk, dat weten we inmiddels
al lang.
De overige 9 procent vindt dit toch wel erg betuttelend. Er zijn al zoveel
plekken waar je niet mag roken, en dan mag het buiten ineens ook al niet
meer. Waar kun je als roker dan nog rustig een sigaretje opsteken? Zo wordt
het de rokers wel steeds lastiger gemaakt.

Digitale detox is goed voor iedereen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De website Opwaarderen.nl heeft deze week uitgeroepen tot digitale detoxweek. Volgens het bedrijf lijden steeds meer mensen aan een smartphoneverslaving en kunnen we bijna niet zonder What’s App, Instagram, Facebook en
Snapchat. Dat begint al ’s morgens bij het wakker worden. We checken Facebook
op het werk en tijdens de lunch kijken we vaker op onze telefoon, dan dat we
deelnemen aan het gesprek. Het lijkt wel alsof we bang zijn dat we ook maar iets
missen. Dat brengt echter ook een boel onrust met zich mee. Je komt zo nooit

echt aan ontspannen toe. Het is daarom zeker niet verkeerd om eens een weekje
zonder smartphone door het leven te gaan.
Aan de andere kant zet een weekje zonder smartphone ook geen zoden aan
de dijk. Als je echt verslaafd ben, dan kun je veel beter je telefoon helemaal weg
doen. Daarbij hoort de smartphone bij deze tijd en maakt het ons leven makkelijker. De magnetron of afwasmachine wil je toch ook niet meer missen?
Digitale detox is goed voor iedereen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 14) > Ik ruim ook wel eens andermans rotzooi op > eens 85% oneens 15%

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

Ingezonden brief

Omgevingsdialoog Kleefsedijk
Eindelijk, na 10,5 jaar hebben we de ondernemer gesproken. Bijna alle
gezinnen (veertien) die binnen 500 meter wonen waren aanwezig. Haenen
kwam met Ger Driessen en twee Agron-adviseurs.
Een zware delegatie. Driessen
deed natuurlijk het woord, waarbij
hij voordeed alsof wij blanco voor
een nieuw plan kwamen. We hebben
aangegeven dat we met dhr. Haenen
wilden praten en dat we de rol van
Driessen discutabel en incorrect vinden. Driessen, Waterschapsvoorzitter
en oud-CDA-gedeputeerde, die zich
als provinciale bestuurder vele jaren
enorm heeft ingezet om Klevar mogelijk te maken. Deze Driessen is nu,
met al zijn bestuurlijke dossierkennis
en ingangen, adviseur of zelfs zaakwaarnemer van het bedrijf waarvoor

hij jarenlang vanuit de provincie (tegen
de gemeente) vocht. En daar mogen
burgers de strijd mee aangaan…
We hebben aangegeven niet tegen
boeren en zelfs vóór moderne gezinsbedrijven te zijn. Maar tegen megavee-industrie in onze woonomgeving.
De gemeente lijkt echter, tot onze
spijt en ongeloof, al grotendeels overstag: via allerlei omwegen tóch megastallen aan de Kleefsedijk. Ondanks de
hele historie. En Haenen vindt vooral
dat “hij er recht op heeft”. Veel meer
heeft hij eigenlijk zelf niet ingebracht.
Onze vraag “wat we kunnen doen (of

zelfs bijlappen) om hem op andere
gedachten te brengen?”, werd niet
beantwoord. En Driessen vergeleek de
overlast zelfs met de Horster kermis…
Er wordt nu over uitbreiding,
Horster Maat, hervestiging, et cetera
gebakkeleid en nieuwe technieken
worden opgehemeld. Daarnaast wordt
naar provinciale en gemeentelijke
regelgeving gewezen waar het (met
allerlei slimmigheden) best zal inpassen. Die provinciale regelgeving is
echter in de jaren deels gemaakt door
deze zelfde oud-gedeputeerde. Kwalijk.
Feit blijft dat er in het huidige
verouderde (overlast veroorzakende)
bedrijf momenteel als je de uitstoot
omrekent naar vleesvarkens nog géén
900 vleesvarkens zitten, waar dat er in

het nieuwe plan 8.280 gaan worden.
Met luchtwassers wordt die (bijna tien
maal zo grote) belasting natuurlijk
grotendeels weggerekend. Echter, dat
werkt alleen op papier. De impact
en overlast zullen enorm zijn. En dan
benoemen we niet eens dat Driessen
onduidelijk was over de mogelijkheden “op termijn” op het naastgelegen ongenummerde Klevar-perceel.
Die rechten blijken laatst ook nog te
zijn geactualiseerd. Maar dat is voor
latere zorg… De gemeenteraad is nu
eerst aan zet.
Niek Verhaegh, Rina van Sprundel,
Loe Janssen, Loes Mestrom
en Thea Lemmen
namens Werkgroep Kleefsedijk

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

22 & 23 APRIL 2017

GRATIS ENTREE

11:00-18:00 u 12:00-17:00 u

met nog meer be
drijven
en activiteiten

Zaterdagavond feesta
vond
in de tent

met lopend buffet, livem
uz
een spectaculaire vuursp iek en
uwact!

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

Verslaafd?
Het laatste wat ik ’s avonds
zie en het eerste dat ik
’s ochtends weer in mijn hand
heb is mijn telefoon. Goed,
dat is ook omdat daar mijn
wekker op staat maar ik
betrap me er ook steeds vaker
op dat ik voor ik ga slapen
toch nog graag even
Whatsapp, Facebook en
Instagram check. En 8 uur
later voordat ik uit bed stap
nog een keer. Want stel dat ik
iets gemist heb.
Maar een echte verslaving?
Ik denk (of hoop) dat het bij mij
nog wel meevalt. Anderen die
constant in gezelschap aan hun
telefoon gekluisterd zitten is
namelijk één van mijn grootste
ergernissen. Maar ik geef toe,
als ik even niets te doen heb
grijp ook ik in een reflex naar
mijn telefoon. Blogartikel lezen,
nieuws checken, social media,
genoeg om mijn tijd mee te
doden. Misschien meer een
slechte gewoonte dan een
verslaving. Of zeggen alle
verslaafden dat? Maar als het
echt moet zou ik best een
weekje zonder kunnen. Denk ik.
Deze week is het namelijk
digitale detox-week, waarin
iedereen onder het motto ‘data
off, life on’ gemotiveerd wordt
om eens een keer het internet
van je smartphone voor een
week uit te zetten. Goed idee!
Zet dat internet uit en richt je
meer op wat er echt allemaal
om je heen gebeurt. Want ben
eens eerlijk: heb je het idee dat
je jouw tijd nuttig besteed hebt
als je weer een uur naar dat
schermpje hebt liggen staren?
Ik in ieder geval niet. Dus mijn
goede voornemen voor
komende dagen: internet uit.
In ieder geval een paar uur per
dag. Want we hoeven ook weer
niet hélemaal terug naar de
jaren 90, toch? Wie doet er
mee?

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
13 april 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gesloten op 2e Paasdag
Het gemeentehuis en Openbare Werken zijn gesloten op 17 april 2017.
Op Goede Vrijdag 14 april 2017 zijn wij geopend volgens de normale openingstijden.
Hebt u een dringende melding voor Openbare
Werken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.

Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving
dreigt.

Commissie Samenleving
op locatie
Openbare bijeenkomst op dinsdag 18 april
2017 aanvang 19.00 uur in De Torrekoel,
Meerweg 11, 5976 NS Kronenberg.

Onderwerpen o.a.: “Financiële jaarcijfers
Sociaal Domein 2016” en “Dialoog met dorpen
over de door hen opgestelde blauwdrukken”.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte

Aan de oefening nemen 37 personen en
12 militaire voertuigen deel. Er wordt geen
gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De
oefening houdt in dat er opstellingen inge-

nomen worden t.b.v. de luchtverdediging en
het verplaatsen van militaire voertuigen op
bestaande wegen en paden. Het normale
verkeer zal niet gehinderd worden.

De gemeente Horst aan de Maas staat bekend als een gemeente waar veel arbeidsmigranten
worden gehuisvest. Deze arbeidsmigranten zijn een belangrijke doelgroep geworden binnen
onze gemeente.

Onderwerpen o.a.:”Plan van aanpak invoering
Omgevingswet” en “Herziening stimuleringsmaatregelen woningbouw”.

U bent van harte welkom!

Van 19 t/m 20 april a.s. vindt er een militaire oefening plaats in onze gemeente.

Huisvesting Arbeidsmigranten

Openbare bijeenkomst op woensdag
19 april 2017 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website.

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?

Militaire Oefening

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Hoe kom je als mantelzorger even op adem?

Op zoek naar verbeteringen
samen met de mantelzorgers

Wij hechten er dan ook veel belang aan dat de
huisvesting van arbeidsmigranten goed wordt
geregeld. Dit wil zeggen dat de huisvesting
veilig moet zijn en voldoet aan de overige
regels van ruimtelijke ordening.
In 2013 zijn de locaties, waar arbeidsmigranten
worden gehuisvest, in kaart gebracht. Enkele
locaties zijn toen door de gemeente benaderd.
Meerdere locaties hebben hierna de juiste
vergunningen aangevraagd. Dit heeft de gemeente in positieve zin veel opgeleverd.

Niettemin verlangen we van enkele locaties
dat er nog actie wordt ondernomen.
Met de eigenaren van deze locaties wordt
binnenkort telefonisch contact opgenomen.
Het doel van dit gesprek is om de huidige
situatie van de huisvesting in kaart te brengen.
En om aan te geven welke acties wij nog verlangen. Eventuele vragen kunnen in dit gesprek
vanzelfsprekend ook worden beantwoord.
De betreffende locaties worden binnenkort
door de gemeente benaderd, u hoeft niet zelf
actie te ondernemen.

Schone Maas

Als u intensief voor een ander zorgt dan is het fijn om af en toe de zorg over te kunnen dragen om even op adem te komen. Zo houdt u de zorg op lange termijn beter vol. Om zo goed
mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en behoeften wil de gemeente Horst aan de Maas en
het Steunpunt Mantelzorg met u in gesprek. Wij nodigen alle mantelzorgers van harte uit op
dinsdag 18 april van 10.30 tot 12.00 uur in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
Langdurig voor een zieke naaste
zorgen kan zwaar zijn. Af en toe
de zorg overdragen kan nodig
zijn om de accu weer op te laden.
Tijdens deze bijeenkomst willen
we graag van u horen hoe we u
het beste kunnen ondersteunen
en ontlasten. Zo is de gemeente bezig met een
regeling voor huishoudelijke hulp voor mantelzorgers en wil zij graag weten hoe we die zo
goed mogelijk passend kunnen maken.
Bent u mantelzorger en wilt u graag deelnemen? Wij nodigen u van harte uit om met ons
in gesprek te gaan. Vooraf aanmelden is niet

nodig. U kunt zich melden bij de
receptie van het gemeentehuis.
Het is ook mogelijk uw wensen
en mening kenbaar te maken
middels een enquête. Deze
vragenlijst kunt u invullen via
de website www.synthese.nl. Onder het kopje
‘nieuws’ vindt u ditzelfde bericht met daarin de
link naar de vragenlijst.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Nienke Muijsers of Anja Damhuis van
Synthese (077) 397 85 00.

Leerlingen van basisschool De Bottel in Lottum kregen een gastles van de stichting Limburgs
Landschap en ruimden daarna het zwerfafval op langs de oevers van de Maas. In maart en april
leveren verschillende verenigingen en klassen zo hun bijdrage aan het project Schone Maas.
Kijk maar naar deze beelden van vóór en na de opschoonactie. Bedankt!

Afval niet opgehaald?
Trek aan de bel!

Wijziging afvalinzameling
vanwege 2e Paasdag

Angela krijgt een telefoontje. De meneer aan de andere kant van de lijn is boos.
“Mijn keukenafvalemmertje is wéér niet leeggemaakt. De volgende keer bel ik niet meer!”
Angela reageert: “Dat zou jammer zijn. Ik wil
u namelijk graag helpen.” Ze probeert uit te
zoeken hoe het komt dat het emmertje niet is
geleegd. “Stond het emmertje op tijd aan de
weg, voor 7.00 uur? Soms rijden de wagens de
route omgekeerd. Dan komen ze eerder langs
dan u gewend bent”.

Op Tweede Paasdag, maandag 17 april, wordt er geen afval opgehaald.

Gemiddeld krijgen we 10 meldingen per dag
van inwoners. Dan hebben de medewerkers
van SUEZ een emmertje vergeten of niet gezien in het donker. Soms ligt het adres op een
afgelegen plek waar een nieuwe chauffeur nog
niet mee bekend is. En soms heeft iemand de
emmer te laat aan de straat gezet.
Kortom, het blijft mensenwerk.

O, dat wist meneer niet. “Geeft niets,” zegt
Angela, “dan weet u het nu. De volgende keer
weer bellen hoor!” Een paar weken later komt
Angela meneer tegen in supermarkt: “En?”
vraagt ze, “Wordt het keukenafval nog steeds
goed opgehaald?” Hij reageert: “Ja, het gaat
nog goed.” Maar hij blijft een beetje mopperen.

Gaat het mis, bel dan met de gemeente.
Mijn collega’s van het callcenter handelen
de meeste meldingen af. Vragen die ingewikkelder zijn of klachten die terugkomen,
komen bij mij terecht. Sommige mensen zijn
het dan ‘moe’, begrijpelijk en terecht.

Angela legt uit: “We hebben iedere twee weken dik 80.000 ophaalmomenten.

Maar we hebben er echt aandacht voor. Ik ga
er achteraan!”

Inwoners die normaal gesproken hun afval op
17 april zouden aanbieden, kunnen PMD en
restafval op zaterdag 15 april (vóór 07.00 uur)
aan de straat zetten. Voor keukenafval is er
geen inhaaldag.

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

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

‘Ik ben Angela, afvalcoach bij de gemeente
Horst aan de Maas.
En daar ben ik ‘gröts’ op.
Inwoners van Horst aan
de Maas zijn namelijk de
beste afvalscheiders van
Nederland. Daar mogen
we trots op zijn.
Als afvalcoach leg ik
inwoners uit hoe ons
afvalsysteem in elkaar zit.
En gaat het ergens niet
goed? Dan zoek ik naar
oplossingen.’

America
Griendtsveenseweg 77
Nieuwe Peeldijk 63
Peelheideweg 25
Broekhuizen
Oude Vonkelweg 2
Broekhuizenvorst
Heideweg 6
Grubbenvorst
Losbaan 31
Losbaan 21
Venloseweg sectie C, nr. 6562
Witveldweg 18
Venrayseweg, sectie M, nr. 572

Hegelsom
Langstraat 77
Kogelstraat 58

Meterik
Roothweg 6a
Donkstraat 20

Horst
Nieuwstraat 20
Hamweg 6
Broekweg 3

Sevenum
Broek 7a
De Sondert 21
Swolgen
Mgr. Aertsstraat 33

Lottum
Veilinghof 10
Meerlo
Bergsboslaan 7 en 16

Lekker
shoppen voor
Eerste Paasdag
TM

... gezellig
shoppen op
Tweede Paasdag
Tweede
Paasdag
open
Maak nu kans op een loungeset van Praxis Venlo ter waarde van 1.099 euro!
Doe mee op facebook.com/TrefcenterVenlo.

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

Tienray
Donkerhofsteeg 5
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming
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RAADSFEITEN
EDITIE 13 APRIL 2017

Raadsvergadering 4 april
De raadsvergadering van 4 april is een korte bijeenkomst en duurt van 20.00 tot 20.45 uur.
Het merendeel van de agendapunten wordt bij hamerslag afgedaan en alleen de
bestemmingsplannen Op den Bergen 10, Sevenum en Hamweg 6, Horst worden mondeling
behandeld.
Het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Op den Bergen 10 in Sevenum is
voor alle fracties aanleiding om een discussie
te houden over het achteraf vergunnen van
illegale bouw of verbouwpraktijken. Bij dit bestemmingsplan betreft het de opsplitsing van
een woning, waarbij in een gedeelte dagrecreatie is gepland. Het bestemmingsplan dient
hiervoor te worden aangepast; de activiteiten
in het pand zijn echter al gestart.
Jan Wijnen (PvdA) vindt achteraf legaliseren
niet passen, hoewel de wet Ruimtelijke Ordening hiervoor de gelegenheid biedt. Hij vraagt
zich af of er extra leges betaald wordt voor de
aanpassing achteraf. Hij stelt voor in de voorbereidingen op de Kadernota 2017 hierover in
discussie te gaan.
Eric Beurskens van Essentie valt hem hierin
bij, waar Loes Wijnhoven (CDA) vindt dat het
allemaal wel meevalt. Zij stelt dat een meerderheid van de vergunningaanvragen wel via
de juiste weg verloopt. Jim Weijs herinnert de
raad namens D66 er aan dat in het verleden
vaker achteraf een in principe illegale bebouwing is gelegaliseerd. Hij vraagt of het mogelijk
is een opschoningsbeleid te starten, waarbij
nog niet vergunde aanvragen kritisch bekeken worden. Bart Cox (SP) stelt dat vooraf de
zaken beter geregeld moeten worden, zodat

Wim Wijnhoven @audicavideo

•4

een initiatiefnemer weet wat legaal en illegaal
is aan de bouw- of verbouwplannen. Nu komt
het volgens hem op de burger over alsof de
gemeente illegaal handelen gedoogt en zelfs
beloont.
Handhaving
Wethouder Bob Vorstermans geeft in zijn reactie aan dat ook het college niet blij is met deze
gang van zaken. Hij vindt het zonde van de tijd
dat bij het alsnog legaliseren er nog veel geregeld en gediscussieerd moet worden. Volgens
hem is de routing bij de behandeling van een
aanvraag voor een wijziging bestemmingsplan
wel goed. Jan Wijnen vraagt zich hardop af
of de extra kosten van alsnog legaliseren verhaald kunnen worden op de initiatiefnemer.
Eric Beurskens maakt zich nog zorgen over
het gebrek aan capaciteit voor handhaving op
deze praktijken. De SP stemt tegen het voorstel. Bart Cox verklaart dat met instemmen
fout gedrag wordt beloond en de verkeerde
volgorde bij het wijzigen van dit bestemmingsplan is gevolgd. Na een schorsing van vijf
minuten stemt PvdA na aanvankelijke twijfel
toch in met het voorstel. De raad en het college komen gezamenlijk tot de conclusie dat
dit onderwerp mee moet worden genomen
worden bij de voorbereiding op de Kadernota
2017 op 11 april 2017.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

dM • 7 apr.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

wet;
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Commissie Ruimte 19 april: Plan
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om/
url.c
tiny
woningbouw
Herziening Stimuleringsmaatregelen

Commissie Samenleving op locatie!

18 april 2017 in de Torrekoel
In het kader van de herijking van het accommodatiebeleid hebben de dorpen zelf een
blauwdruk voor de accommodaties binnen hun dorp opgesteld . De dorpen willen deze
blauwdrukken aan de raad aanbieden en presenteren. Reden hiervan is om ook het
proces te schilderen en het gevoel van het dorp op de juiste manier neer te leggen.
De gemeenteraad heeft besloten om hiervoor zelf naar de dorpen te gaan en in de
commissie Samenleving op locatie de blauwdrukken te bespreken.
Inmiddels zijn de meeste blauwdrukken al
besproken tijdens de bijeenkomsten van de
commissie in Meterik en Swolgen. De plannen
van Evertsoord, Griendstveen, Grubbenvorst, Kronenberg en Sevenum nog niet en

komen op 18 april om 20.30 uur aan de orde.
De openbare vergadering van de commissie
Samenleving begint echter al om 19.00 uur in
Kronenberg.

apr.

@RaadHaadM van slechts drie
nieuw record... raadsvergadering
uitzending voor@Reindonk rond?
kwartier... Alleen, hoe krijg ik nu die

Op 21 maart werden in MFA Kerkebos te Swolgen de blauwdrukken van Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Meerlo, Swolgen en Tienray besproken.

Hoe is het met de 24 uur sessie?
Weet u het nog? Vorig jaar vrijdag 20 mei 12.00 uur kwam de gemeenteraad samen met het
college en directieteam in het gemeentehuis bijeen om daar te blijven tot…jawel zaterdag
21 mei 12.00 uur. Het doel was met elkaar te praten over hoe om te gaan met de initiatieven
die steeds meer van onderop van de gemeenschap en inwoners komen en welke nieuwe rol
men in deze moest nemen. In die 24 uur ging men vooral met elkaar in gesprek, maar er was
ook tijd voor een nachtelijke boswandeling en een gezamenlijk ontbijt met ongeveer 80 inwoners, die betrokken waren bij burgerinitiatieven.
Inmiddels is dit weer bijna een jaar geleden
en de vraag is natuurlijk wat is nou uit de
24 uur sessie voortgekomen ? Een direct
resultaat zijn de inspiratiesessies waar raadsen collegeleden met ambtenaren informeel
bijeenkomen en waar zij elkaar bijpraten
over bepaalde thema’s zonder politiek te
bedrijven. Inmiddels zijn er 5 van deze
sessies geweest met onderwerpen zoals het
keukentafelgesprek, vergunningverlening enz.
Een ander resultaat is een andere opzet van
de jongerengemeenteraad, “Zinnige Zaken”,
waarbij in plaats van de gemeente de jongeren
zelf het thema kiezen, namelijk wat zij zinnig
vinden.
Tenslotte gaat de raad meer op locatie, zoals
bijvoorbeeld de commissie Samenleving
die in de dorpen de door hen gemaakte
blauwdrukken van het accommodatiebeleid
bespreekt.

12 uur sessie
En daar blijft het niet bij. N.a.v. een evaluatie
onder de deelnemers is op 17 januari een
vervolgbijeenkomst geweest waarbij aan de
hand van voorbeelden van burgerinitiatieven in
de gemeente zoals Afslag 10 en Glasvezel in
het buitengebied de veranderende rollen verder
werden besproken. O.a. is toen afgesproken
om deze rol vooraf goed te communiceren
met initiatiefnemers. En onlangs is in het
presidium afgesproken dat in september/
oktober een raadsthemabijeenkomst wordt
gehouden, waarbij men aanbevelingen
m.b.t. burgerinitiatieven voor de nieuwe raad
wil vastleggen.
Ter afsluiting zal de raad op 17 november,
de jaarlijkse themadag, op bezoek gaan bij
verschillende initiatieven vanuit de gemeente.
Deze dag begint om 09.00 uur en duurt deze
keer maar tot 21.00 uur!

Op 14 maart was er een inspiratiesessie over de Groote Molenbeek. De raads- en collegeleden bekeken
samen met de betrokken ambtenaren enkele “praatprenten”.
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Landschappelijke inpassing
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, dient een bestemmingsplan een landschappelijk inpassingsplan te bevatten. Dit plan wordt
opgesteld met als doel de gezondheid van omwonenden en de milieukwaliteit te beschermen en moet bouwwerken en activiteiten beter in de
natuur in te passen. Hierdoor zal de natuur niet ten koste gaan van
bouwwerken of activiteiten.
In deze gemeente behandelen
we bijna iedere maand bestemmingsplannen waar we te maken hebben
met inpassingsplannen. Als D66
vinden we natuur en natuurontwikkeling belangrijk, maar we vinden

ook dat natuur en bedrijvigheid naast
elkaar samen moeten kunnen gaan.
Inpassingsplannen zijn dus noodzakelijk, daar het niet alleen in het belang
van de natuur en het bedrijf dient, maar
ook in het belang van de gezondheid

van omwonenden en in het belang van
toerisme. Een toerist vindt het niet erg
langs een mooi ingepast bedrijf te fietsen, maar zal zijn tweewieler niet gauw
een bedrijventerrein opsturen. De laatste tijd hebben we het in de gemeenteraad veelvuldig gehad over inpassingsplannen. Cijfers geven aan dat te veel
van de landschappelijke inpassingsplannen niet of nauwelijks gehaald worden.
Dat vinden we een slechte zaak en
we hebben hier ook onze afkeuring
over uitgesproken. Voorbeelden van

bedrijven waar hier sprake van was
hebben we de afgelopen tijd veelvuldig
in de raad besproken. Het lijkt erop dat
niet handhaven een van de redenen is
dat we veel situaties kennen waar van
het landschappelijk inpassingsplan niet
veel meer over blijft dan een hoge wal
en hier en daar een boompje. Als niet
gecontroleerd wordt of bedrijven het
plan goed uitvoeren, wordt de drive om
hieraan te voldoen minder. Zaak is dus
voor de gemeente om hier beter op te
controleren, want uiteindelijk zal het

buitengebied er een stuk mooier van
worden als bedrijvigheid daar de landschappelijke inpassing krijgt die ze
zou moeten krijgen. En dat leidt niet
alleen tot tevreden buurtbewoners,
maar ook tot tevreden mensen die
genieten van ons buitengebied. Wilt u
met ons in gesprek? Dat kan. Iedere
eerste zaterdag van de maand zitten
we van 11.00 tot 12.00 uur in de
bibliotheek in Horst.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Is het leuk en interessant om politiek actief te zijn?

Een schitterend en goed georganiseerd evenement bij agro bedrijven in
Horst aan de Maas waar we trots op
mogen zijn. Dinsdag 3 april: reguliere
raadsvergadering. Woensdag 5 april:
bijeenkomst van vastgoedeigenaren

bij AutoArena
Vrijdag 14 april
8.00 - 18.00 uur

Zaterdag 15 april
9.00 - 17.00 uur

2e PAASDAG
10.00 - 17.00 uur
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Wat mijn week als CDA-raadslid
leuk en interessant maakt is het
volgende. Zondag 2 april: opening van ‘Kom in de Kas’ in de
Innovatoren. Daarna op de fiets de
aangesloten bedrijven bezoeken.

keuze, maar ben naar Bergen gegaan.
Bij het POL overleg worden we, als
afgevaardigd raadslid, betrokken bij
het kader dat vanuit de provincie wordt
opgesteld voor toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen in onze gemeente.
De bijeenkomst van Vur Oow over
alcohol en drugs was trouwens een
groot succes. Op naar een interessante
volgende week.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

bij De Lange in Horst. De bijeenkomst,
georganiseerd door het centrummanagement, met verschillende
presentaties over ontwikkelingen in
Horst was interessant. Opvallend was
de grote opkomst. Donderdag 6 april:
keuze maken tussen een bijeenkomst
van Vur Oow in het Citaverde over het
alcohol- en drugsgebruik door jongeren
en een POL (Provinciaal Omgevingsplan
Limburg) bijeenkomst in het gemeentehuis van Bergen. Een moeilijke

JIJ REGELT

Als raadslid is het belangrijk om buiten het gemeentehuis actief te zijn.
Op bezoek bij bedrijven, instellingen en verenigingen. Aanwezig zijn bij
bijeenkomsten over onderwerpen die spelen in Horst aan de Maas en de
regio. Dáár maak je je afwegingen en dat maakt raadslid zijn interessant
en leuk, maar ook intensief.

€ 245,-
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leverba

SEAT Ibiza
of SEAT Mii
Profiteer van onze
SEAT actiemodellen!
Nu met inruilpremie van

and
per ma

€ 1.000,-

AUDI A3 PRO LINE 1.0 TFSI 6-BAK
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
- Indrukwekkend comfortabel, uiterst innovatief
- Laatste uit voorraad

Nu voor

De nieuwe Crafter
Nu in de showroom.

RUIM
240
OCC
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Arena
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Vanaf

€ 21.950,-

€ 26.611,-

Nu

Nu

Excl. inruilpremie
van € 1.300,-

Excl. inruilpremie
van € 2.000,-

€ 16.999,- € 24.499,-

Laatste modellen UIT VOORRAAD!
VW Polo Edition

Airco, Cruise control, Bluetooth en LM-velgen

VW Golf Comfortline

LM-velgen en Parkeersensoren

NU IN DE SHOWROOM IN VENRAY
DE NIEUWE KODIAQ
De grootste SUV van ŠKODA.
Ontworpen voor de stad,
maar ook voor de natuur.
Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00

Al onze occasions staan in Venlo

www.autoarena.nl

1.0 TSI 115pk

Climatronic, Navigatie, Bluetooth,

casio
nPark
Venlo

Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40

1.0 TSI 95pk

Vanaf

€ 28.990,-

Druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

- Snel rijden

De nieuwe
ŠKODA Octavia
Nog strakker, slimmer en
de ruimste in zijn klasse.
Nu in de showroom.
Vanaf

€ 22.790,-

20

politiek

13
04

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.

De kracht van een lokale, ambitieuze en ruimdenkende partij
Op woensdag 15 maart heeft de kiezer weer gesproken. Niet voor
Essentie, de krachtige lokale partij van Horst aan de Maas.
Een lokale partij kenmerkt zich
uiteraard door het feit dat ze niet op
landelijk niveau actief is. Juist omdat
Essentie alleen lokaal actief is,
bepalen we zelf onze eigen koers. Er
is ruimte voor allerlei standpunten en
diverse inbreng. Dit in tegenstelling

tot de landelijke partijen, waarbij er
rekening gehouden dient te worden
met de landelijke lijn die de partij inzet.
Essentie vaart haar eigen lokale koers.
Ook het indelen in hokjes en het
afgerekend worden op landelijke
beslissingen zie je bij Essentie

niet terug. Een minister, kamerlid
of staatsecretaris die het goed of
juist minder goed doet: het heeft
geen invloed op onze lokale partij.
Een mooi gegeven, want zo zijn we
niet afhankelijk van ontwikkelingen
en uitspraken waar we geen grip op
hebben.
Het feit dat Essentie geen
specifieke politieke kleur heeft, spreekt

mij enorm aan. Lokaal is lokaal en veel
minder goed in te delen in links of
rechts. Essentie is straight to the point,
snapt wat Horst aan de Maas nodig
heeft en heeft niet per definitie een
politieke kleur. Ik heb geen behoefte
om me te binden aan een ‘kleur’,
maar ben wel begaan met wat er in
onze eigen gemeente moet gebeuren.
Daar wil ik ook graag over meedenken,

om mede richting te geven aan onze
toekomst. Daarom pas ik bij Essentie.
Ben je overtuigd en wil je meepraten?
Dat kan. Je bent welkom om met
leden in gesprek te gaan en mee te
doen. Want ook jouw koers, is in de
toekomst Essentieel.
Kay Thijssen,
Essentie Horst aan de Maas

Van vergunning tot het realiseren van je droom
Aan de rand van Arnhem is een groep mensen bezig om haar droom te
realiseren: een oude boerderij ombouwen tot een duurzame en ecologische woongemeenschap.
Samen delen zij de visie en
ambitie om deze karakteristieke boerderij te behouden en om het gebied
er omheen een stukje mooier te
maken. Met een enthousiaste groep
richten ze de vereniging Arneco op
en hebben samen de boerderij met
1,3 hectare grond gekocht. De groep
heeft de wens om het pand zodanig

te verbouwen dat er woonruimten en
gemeenschappelijke ruimtes ontstaan.
In de tuin staan nu al monumentale
bomen, er huizen vleermuizen in de
spelonken van het pand en er woont
een kerkuil. De groep wil zich verder
ook inzetten om de biodiversiteit op
het terrein te behouden en eventueel
te vergroten. Een mooi voorbeeld hoe

de toekomst van een oude markante
boerderij eruit kan komen te zien.
Horst aan de Maas is samen met
diverse heemkundeverenigingen een
interactieve kaart aan het maken van
markante gebouwen en natuurelementen. In kaart brengen en behouden! Dit vraagt soms om omdenken.
Afgelopen raadsvergadering hadden we
zo’n karakteristiek pand op de agenda.
De eigenaar heeft met veel lef het
pand zodanig verbouwd dat het nu een
geweldige uitstraling heeft. Zeker in

combinatie met het Saksisch boerderijtje aan de overkant. Alleen in dit geval
is de volgorde verkeerd. Eerst verbouwen en na herhaaldelijke klachten
van de omgeving gaat de gemeente
uiteindelijk over tot handhaving.
Pionieren is goed, daar is deze
omgeving mee geworden wat het nu
is. Maar wel in de goede volgorde.
Plannen maken, vergunning aanvragen,
realiseren. Je droom waarmaken.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

WIJ ZIJN
2E PAASDAG
GEOPEND
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Abemec Sevenum zoekt op korte termijn een ervaren, enthousiaste en gemotiveerde:

ALLROUND MONTEUR

VAN 10.00 - 15.00 UUR

Gaat jouw bloed sneller stromen van Fendt, Lemken, Krone en Agrifac? Vind je het
gaaf om te sleutelen aan hoogwaardige landbouwmachines, zodat de klant een zo
hoog mogelijk rendement uit zijn machines haalt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bied jij ons:
• Je bent in het bezit bent van
een MBO-diploma in de richting
van Landbouwtechniek Niveau
3 of 4.
• Je hebt (werk)ervaring binnen
de landbouwmechanisatie;
dit is een vereiste.
• Je bent een echte “teamplayer”
die graag samenwerkt aan een
gezamenlijk doel.
• Je hebt een klantgerichte en
Je hebt daarnaast de volgende
oplossingsgerichte instelling
verantwoordelijkheden:
en je beschikt over vlotte en
• Het zelfstandig uitvoeren van
doelgerichte communicatie
reparaties op de vestiging of op
capaciteiten.
locatie.
• Je bent bereid om diverse
• Afstemming met de klant met
cursussen te volgen.
betrekking tot de voortgang van
• Je bent in het bezit van
de reparatie.
rijbewijs B(E).
• Het zorgdragen voor een
sluitende administratie, zodat
Wij bieden jou:
de Chef Werkplaats voor een
correcte facturatie kan zorgen. • Een boeiende en gevarieerde
functie in een groeiende en
• Het signaleren van eventuele
ambitieuze onderneming.
vervangingsvragen welke je
• Een omgeving die continu in
doorgeeft aan de Verkoper van
beweging is en inspeelt op jouw
je vestiging/regio.
persoonlijke ontwikkeling.
Hoe krijg je dat als Monteur
voor elkaar?
Je werkt op de vestiging en
op locatie bij de klant. Je
werkt aan hoogwaardige
landbouw-machines, waar je
voorkomende onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden uitvoert
aan mechanische-, elektronischeen hydraulische systemen.

WWW.ABEMEC.NL

• Een goed salaris, met
uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.
• Voor onregelmatig werken
ontvang je als vanzelfsprekend
een passende toeslag.
Ben jij dé Monteur die het
verschil maakt?
Stuur je motivatiebrief en CV
naar personeel@abemec.nl en
wie weet ben jij binnenkort onze
nieuwe collega!
Voor meer informatie; neem
contact op met Guido Ubaghs
(Regio bedrijfsleider) op
telefoonnummer 06-19 29 56 53.
Abemec werft zelf voor deze
vacature. Kandidaten van
externe bureaus worden niet
in behandeling genomen.

20%
KORTING

1 artikel naar keuze*
Geldig op
15 en 17 april 2017

✃
Sevenum

018_Adv_A5_pasen_HU.indd 1

Horsterweg 42
Tel.: 077-467 14 06
sevenum.hubo.nl
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Wittenhorst weet slag te slaan
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
In Susteren had het eerste mannenteam van voetbalvereniging RKsvWittenhorst op zondag 9 april de taak de goede
uitslagen van de laatste weken een goed vervolg te geven. Niemand minder dan de nummer twee op de ranglijst
moest een halt toegeroepen worden. Of moet Wittenhorst afhaken? Het werd tenslotte een puike 2-1 overwinning.
De start was meer dan
hoopgevend. Met een hoog tempo
werd door beide teams aan de strijd
begonnen. Het eerste schot dat
genoteerd kon worden kwam van
Danny Bongers. Echter in de veertiende
minuut. moest Wittenhorst een
tegenvaller incasseren. Van zo’n 25
meter haalde de opkomende Wessel
Ronckers uit. Het schot vond zijn einde
in de rechterkruising. Een juweel van
een treffer: 1-0. Wittenhorst moest
nu nog meer aan de bak. Direct na
de aftrap had de gelijkmaker moeten
vallen. Het schot werd op de doellijn
gekraakt. De terechte gelijkmaker

kwam er toch. In de 29e minuut kwam
na een snelle aanval de bal in de
voeten van Rob Zanders. Van redelijke
afstand vond Rob een gaatje en dit
betekende de 1-1. Uit een voorzet van
Danny Bongers kon Michiel Hanssen
tussen een kluwen van spelers keihard
binnenkoppen, 1-2.
Na de thee was het duidelijk dat
de thuisclub orde op zaken wilde
stellen. Met veel druk werd het doel
van Wittenhorst gezocht. De ploeg
met de minste tegentreffers in deze
klasse bewees dat dit terecht was.
Het gaf de tegenstander bijna geen
mogelijkheid. Met vereende krachten

bleef de ploeg overeind. In de slotfase
kregen Bart Spreeuwenberg en Bram
Rubie nog een mogelijkheid, doelman
Joshua Cleber stond hier een treffer
in de weg. Na een lange blessuretijd
floot scheidsrechter Prick voor het
verlossende einde. Wittenhorst
kon juichend het veld verlaten.
De zege betekent dat Wittenhorst de
tweede plaats overneemt en leider
SV Meerssen is in het vizier heeft.
Toch heeft Wittenhorst verloren, want
het moest toezien dat Chris Jakobs in de
tweede helft van het veld moest. Een
ernstige blessure lijkt het gevolg. Een
flinke domper op de mooie zege dus.

SVEB doet goede zaken
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
Ondanks het belang van deze wedstrijd in de strijd tegen degradatie en het fantastische voetbal-kijk-weer, was
de publieke belangstelling zondag 9 april gering. SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst speelde tegen
SV Leunen.
Leunen begon goed en zette SVEB
in de beginfase onder druk. Na een corner van rechts werd de bal slecht weggewerkt en bracht Mateusz Arcimowicz
de 0-1 op het scorebord. SVEB had tot
dat moment nog niets laten zien, maar
toch was de stand drie minuten later
alweer gelijk. Maik Vermazeren draaide
zich op rechts prachtig vrij en gaf de
bal hard voor bij de eerste paal waar
Joris de Mulder voor zijn man kwam
en snoeihard de 1-1 binnenschoot.
Leunen bleef ook in het vervolg van de
eerste helft de betere partij. Het grootste gevaar ontstond uit enkele corners
van Leunen vanaf rechts, die veelal bij

de tweede paal weer werden teruggekopt. SVEB mocht van geluk spreken
dat hier door Leunen niet van werd
geprofiteerd en het bij rust 1-1 stond.
SVEB was in de tweede helft zeker
de gelijke van Leunen. In de vijftigste
minuut werd Maik Vermazeren met een
prachtige dieptepass van Jasper Janssen
vrij voor de doelman van Leunen gezet.
Dit duel werd door de Leunen-goalie
gewonnen. Tien minuten later was het
de fel en attent spelende Tim Brouwers
die met een ferme kopstoot Machiel
van Helden de diepte in stuurde. Met
enig geluk kreeg Machiel de bal langs
de Leunen-goalie en liep de bal in het

doel: 2-1. In het laatste half uur van
deze wedstrijd golfde het spel wat op
en neer met nog wat kansjes aan beide
zijden. Zo was Leunen in de 63e minuut
dicht bij de gelijkmaker toen een
gekraakt schot via de linkerdoelpaal
over de achterlijn liep. Voor het laatste
hoogtepuntje in deze wedstrijd zorgde
Robbert van Dijk. Vijf minuten voor het
einde van de wedstrijd kreeg hij de bal
na een SVEB-corner op zo’n 20 meter
van het doel onder controle en schoot
hard met buitenkant rechts. De doelman van Leunen was echter eerder in
de rechterbenedenhoek dan de bal en
zodoende bleef de stand 2-1.

Duidelijke zege voor korfbalsters
SV Melderslo
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 9 april thuis tegen Emos 1 uit Schaijk. De wedstrijd werd
gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo.
SV Melderslo was vanaf het eerste
fluitsignaal sterker dan Emos. Door
twee afstandsschoten kwam het team
binnen enkele minuten op een 2-0
voorsprong. Die voorsprong werd niet
meer weggegeven. SV Melderslo was
duidelijk de betere, slimmere ploeg in
deze confrontatie. De ploeg liet mooie
acties zien en stond ook verdedigend
vrij stabiel. Zo’n vijf minuten voor rust
stond SV Melderslo dan ook met 8-2

voor. Toch wist het Emos niet verder
achter zich te laten, hoewel dat
gezien het spelbeeld misschien wel
terecht was geweest. SV Melderslo
miste echter veel kansen en nog
in de eerste helft kwam het team
uit Schaijk terug tot 8-4. Na rust
wist Emos de inhaalslag echter niet
door te zetten en was het opnieuw
SV Melderslo dat dominant was.
Hoewel er nog steeds wel kansen

werden gemist, kon SV Melderslo
nu wel verder uitlopen dan vier
doelpunten verschil. In de slotfase
stond SV Melderslo op een 14-6
voorsprong. Beide ploegen wisten
de korf nog een keer te vinden in de
laatste minuten, waardoor de punten
bij een eindstand van 15-7 verdiend
in Melderslo bleven. Hiermee blijft
SV Melderslo op een gedeeld eerste
plaats staan in de overgangsklasse.

Vrouwen Sporting in
halve finale beker
Met alertheid, snelle en strakke
passjes, mooie assists en niet tegen
te houden afmakers hebben de
dames van Sporting ST de dames
van Handel helemaal zoek gespeeld
met een uitslag van 3-0.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk
en P. Kool in samenwerking met
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Spoorstraat 1 • Tienray
www.modehuiscruysberg.nl

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Hobbyshop “Nellie Snellen bv” is een wereldwijd bekende leverancier van
Creatieve hobbymaterialen, met name voor het vervaardigen van wenskaarten en scrapbooken.
Naast de fysieke winkel in Sevenum heeft Nellie Snellen bv een van de grootste landelijke
internetshops van waaruit aan klanten binnen Europa maar ook daarbuiten wordt geleverd.
Nadruk ligt op leveringen binnen de Benelux, Frankrijk en Duitsland.
Verzending van orders vindt plaats via pakketdienst of via de post.
In de winkel zijn momenteel 6 parttime medewerksters werkzaam.
Doordat Nellie en Ben inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt willen zij zich
graag minder intensief bezighouden met de dagelijkse leiding. Hierdoor zijn zij op zoek naar een:

Fulltime

ZELFSTANDIGE LEID(ST)ER
Van deze functionaris wordt verwacht dat hij/zij de dagelijkse leiding aan zowel de fysieke
als de internetwinkel op zich neemt.
Verdere optimalisering van de logistieke en automatiseringsprocessen binnen het bedrijf alsook
promotie via multimedia kanalen vormt een tweede zwaartepunt in het werk.

Door: voetbalvereniging Sporting ST
De dames van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray hebben zich op knappe wijze geplaatst voor
de halve finale van de beker. Deze wedstrijd wordt gespeeld op tweede paasdag maandag 17 april op sportpark
Kerkebos in Swolgen.
Eerst geeft Sporting de dames
van verschillende teams uit de regio
achter zich gelaten om vervolgens
het op te nemen tegen een team
uit Brabant, de nummer één van de
plaatselijke competitie VV Handel.

www.haardstede.nl

Nu is het eerste dameselftal van
Mariahout uit Noord-Brabant aan
de beurt.
De halve finale van de beker
wordt om 12.00 uur gespeeld in
Swolgen.

Wij zoeken dan ook een persoon met een natuurlijk leidinggevend vermogen en een HBO/academisch werk- en denkniveau en een gedegen kennis van automatisering en logistieke processen.
Vanwege dagelijks contact met Franssprekende klanten is beheersing van de Franse taal,
naast Duits en Engels gewenst.
De internetwinkel is gebouwd in een Magento-omgeving.
Belangstellenden worden uitgenodigd om zich te melden via een gemotiveerde sollicitatiebrief
met cv via ben@nelliesnellen.nl of per post aan
Hobbyshop Nellie Snellen bv, Markt 23, 5975 AM Sevenum.
Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij Ben of Nellie Snellen, tel. 077 - 467 22 67.
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SV Melderslo laat punt liggen
tegen EWC’46
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging SV Melderslo kreeg op haar jaarlijkse sponsordag op zondag 9 april EWC
uit Well op bezoek. De uitwedstrijd werd in oktober vorig jaar nog gewonnen met 1-4, dus dat gaf goede hoop voor
de Melderslonaren.

Set Up Niveau 4.1
kampioen
Door: volleybalclub Set Up
Het team van Set Up N4 1 uit Meerlo had nog vier punten nodig
en dan mocht ze het kampioenschap gaan vieren. Ze wonnen tegen
Peelpush N4.1 uit Meijel met 0-4 en daarmee was het
kampioenschap een feit. Tegen Peelpush N4.2 werd nog 2-2
gespeeld. Op 20 mei mag dit team samen met Set Up N6 1 naar de
regiokampioenschappen in Eindhoven.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts, (Voorjaars-) Moeheid
Klachten aan Arm-Nek-Schouder
Ondersteuning Roken en Afvallen!

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

De eerste tien minuten hadden
beide teams een aantal kleine kansen,
tot in de elfde minuut een speler
van EWC vrij voor de keeper Bas van
Westerveld kwam, maar tot opluchting van de vele toeschouwers de bal
naast schoof. Maar snel erna kreeg
Koen stevens van EWC de bal mooi
aangespeelt en had deze vrij voor het
inschuiven: 0-1. In de 36e liet Gijs de
bal rechts in de benedenhoek rollen:
1-1. Mimoun Akrom van EWC kreeg de
bal aangespeeld vanuit een lange bal.
Hij had twee man van Melderslo bij
zich, maar was deze en de keeper toch
te slim af: 1-2.

Na rust zette EWC meteen druk.
Dat resulteerde in het vrij spelen van
Tomas van Ham voor de keeper. Hij
bleef rustig en schoof de bal rechtsonder in de goal. Melderslo kwam wel
meteen met een passend antwoord.
Bram Keiren speelde zich vrij en zette
de 2-3 op het bord. In de zestigste
minuut liet Mimoun Akrom van EWC
zich te opzichtig vallen in het zestienmetergebied van Melderslo waarvoor
hij geel kreeg. Zo krijgt in de 78e
minuut Jeroen Kallen van Melderslo ook
geel voor een overtreding. In de tachtigste minuut werden Gijs Coenders en
Bram Keiren gewisseld voor Stan van

de Pas en Jeroen Gubbels. Deze laatste
stond er net in en maakte een
geweldige solo: 3-3. In de negentigste
minuut liet Mimoun Akrom van EWC
zich vrij makkelijk vallen na een
verdedigende inzet van Jeroen Kallen.
De scheidsrechter trok geel. Men denkt
eerst voor Mimoun, maar nee, voor
Jeroen Kallen de tweede gele kaart en
dus rood en een strafschop. De strafschop werd genomen door Mimoun zelf
en in eerste instantie gestopt. Helaas
kan hij de tweede inzet niet stoppen:
3-4 en einde wedstrijd. Melderslo heeft
toch enigszins het gevoel dat een punt
is afgenomen.

Beugelaars Sevenum
promoveren naar ereklasse
Door: Beugelclub Bergerbaan Sevenum
In een spannende competitie heeft beugelclub Bergerbaan uit Sevenum de promotie van eerste naar ereklasse
verdiend. In Sevenum werd op de laatste speeldag Grefrath verslagen en als goede tweede mag Bergerbaan zich
ereklasser noemen.
Er werd gekozen om met de zelfde
opstelling als vorig jaar te spelen
Wim Janssen, Piet Joppen, Geert en
Timo Versteegen en Thij Verheijen. Als
invallers functioneerden Wim Walter,
Jan Verheijen en Piet Verrijth. Het begin
van de competitie was geweldig, vier
wedstrijden op rij werden gewonnen
met prachtige cijfers. Hierna volgde
een dip met drie nederlagen, hierna
alweer vijf overwinningen op rij en
weer een dip er achteraan. Op het
einde van de competitie waren er
nog vier teams die voor promotie en
het kampioenschap in aanmerking

kwamen: Hoogeloon 2, Neer 2, Bree en
Sevenum 1. Alweer een klein dipje was
Sevenum bijna fataal, maar gelukkig
was dit van korte duur. Met een
overwinning in het hol van de leeuw
op de voorlaatste wedstrijd in Bree kon
het nog alle kanten op. Bree had drie
punten voorsprong op Sevenum 1 en
Neer 2 een punt minder. Bree mocht
naar Hoogeloon de laatste wedstrijd en
Neer 2 kreeg Hoogeloon 1 op bezoek.
Sevenum 1 mocht thuis afrekenen
met Grefrath 1, die al gedegradeerd
waren, maar niks cadeau gaven en
het waren zeer spannende laatste vijf

partijen van deze competitie. Invaller
Piet Verrijth als eerste won zijn partij,
Timo Versteegen, Piet Joppen, Wim
Janssen en Thij Verheijen lieten er
geen gras over groeien en de 5-0
stand verscheen op het scorebord. Bree
won in Hoogeloon met 2-3 en Neer 2
verloor met 2-3 van Hoogeloon 1. Van
de 22 wedstrijden heeft Beugelclub
Bergerbaan er zestien gewonnen, drie
overwinningen meer als de kampioen.
Op één punt na het kampioenschap
gemist, maar als goede tweede toch
gepromoveerd naar de hoogste klasse
die de NBB kent.

Wittenhorst JO17-1 kampioen
Door: voetbalvereniging Wittenhorst
Het team Wittenhorst JO17-1 uit Horst is zaterdag 9 april kampioen geworden in de hoofdklasse J.
Daarvoor moest nog wel eerst gewonnen worden van Eijsden JO17-1. Dan zou namelijk, met nog twee wedstrijden
te spelen, de voorsprong van zeven punten op de nummer twee gehandhaafd blijven.

De druk stond er aardig op en
dat was vooral in de eerste helft
te merken. Eijsden was zeer fel en
Wittenhorst kwam maar moeilijk
tot kansen. In het begin van de
tweede helft werd dan toch de score

geopend door een goed genomen
penalty en de wedstrijd werd niet
lang daarna beslist met een geplaatst
afstandsschot in de verre hoek.
Eindstand 2-0, waarna de spelers en
vele toeschouwers een feestje konden

gaan bouwen. De promotie naar de
vierde divisie is daarmee een feit.
“Een mooi cadeau voor trainer Jimmy
Lucassen, die na een aantal prachtige
jaren bij Wittenhorst de club gaat
verlaten”, aldus Wittenhorst.
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Athos 4.1 kampioen
Door: volleybalclub Athos
Het volleybalteam 4.1 van Athos uit Sevenum werd zondag 9 april
kampioen. Met mooi volleybalspel werd er zowel van Peelpush als
Hornerhof gewonnen.

Schoolkorfbaltoernooi
De negende editie van het schoolkorfbaltoernooi voor Horst aan de Maas vindt plaats op woensdag
19 april. Het toernooi wordt gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo. Tijdens deze middag kunnen
basisschoolleerlingen kennis maken met de korfbalsport. Er hebben zich 41 teams aangemeld, waarvan
drie scholen die nog niet eerder mee hebben gedaan.

Oxalis houdt aansluiting met
de koploper
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Voor het eerste team van korfbalvereniging Oxalis stond op zondag 9 april de wedstrijd tegen MKV uit Milheeze
op het programma. Oxalis zal, om het doel om zowel binnen als buiten volgend jaar overgangsklasse te spelen te
bereiken, iedere wedstrijd de punten moeten pakken. Na een gelijkspel in de eerste helft van de veldcompetitie
tegen MKV, was Oxalis gebrand om deze wedstrijd te winnen.
De openingstreffer werd door MKV
gescoord. Maar Oxalis wist door middel
van mooie combinaties een 6-3 voorsprong te pakken. Het lukte Oxalis echter niet om deze voorsprong verder uit
te bouwen. De felle ploeg uit Milheeze
gaf niet op en wist de stand voor kort

gelijk te maken. Afstandsschoten van
Elise en Bo zorgden voor een ruststand
van 11-9. Oxalis wist in de tweede helft
het tempo nog wat op te schroeven
en duels te winnen. De verdediging
werd op scherp gezet en in de aanval
wist Oxalis veel kansen te creëren.

Een 17-13 voorsprong in de twintigste
minuut werd niet meer uit handen
gegeven. Beide teams wisten nog
een aantal keer te scoren. Oxalis won
uiteindelijk met 19-14. Hiermee houdt
Oxalis de aansluiting met koploper
Flamingo’s.

Set Up weet met 4-0 eenvoudig
te winnen
Door: Ylva Kleeven, volleybalvereniging Set Up
Het eerste damesteam van volleybalclub Set Up uit Meerlo stond zondag 9 april voor de taak om Apollo Mill
thuis te verslaan. Dit nadat ze in Mill een 3-1 nederlaag hadden geleden.
De eerste set begon wat slordig
en ging ook gelijk op. Via 7-6 kwamen
de meiden uit Mill op een 8-11
voorsprong. Na een time out van coach
Bart Schmeits herpakten de meiden van
Set Up zich en kwamen ze terug naar
15-12. Door een goeie servicebeurt
liepen ze verder uit naar 19-13 en
wonnen ze via 23-14 de eerste set
met 25-16. De tweede set begonnen
ze meteen goed. Via 8-5, 11-8 en
16-9 hielden ze steeds de voorsprong.

Door weer een goeie servicebeurt werd
de set via 19-9 afgemaakt met 25-11.
Een goede en degelijk gespeelde set
door de meiden uit Meerlo. Het begin
van de derde set verliep ongeveer
hetzelfde als dat van de tweede set.
Set Up kwam via 8-6 en 12-12 op
een ruime voorsprong van 19-14 en
22-16. Daarna kwamen de meiden van
Apollo Mill steeds dichterbij door het
wat slordige spel aan de Meerlose kant
en zo werd het nog onnodig spannend.

De eerste wedstrijd speelde het
team tegen Peelpush, met mooie korte
opslagen net over het net werden er
veel punten gescoord. De eerste set
werd gemakkelijk binnen gehaald
met 24-12. In de tweede set werd er
door Athos mooi achterin de hoeken
gespeeld, er werd voor iedere bal
gewerkt en Peelpush had met 25-15
het nakijken. Het kampioenschap kon
toen al gevierd worden. De tweede

wedstrijd tegen Hornerhof speelde
Athos als echte kampioenen; met de
kampioensmedailles om de nek werd
er goed gedoken en gespeeld en
daarmee werd ook de laatste wedstrijd
van het seizoen gewonnen. Het publiek
werd deze zondag door 4.1 getrakteerd
op de mooiste en beste wedstrijden
van heel het seizoen, een geweldige
afsluiting van een mooi jaar volleyen
in Sevenum.

DOMICILE

Maar via 24-23 werd de derde set toch
nog binnengesleept met 25-23.
De vierde set begonnen de meiden
uit Meerlo erg sterk. Via 5-1 liepen
ze uit naar een voorsprong van 16-3.
Apollo Mill kwam nog een paar punten
terug naar 22-10.
Maar uiteindelijk werd ook deze set
duidelijk gewonnen door Set Up met
25-13. Een mooie en verdiende 4-0
overwinning dus voor de meiden uit
Meerlo.

Makkelijke zege voor Sparta’18
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Na de nederlaag eerder dit seizoen in de uitwedstrijd tegen GFC’33 uit Grubbenvorst had Sparta’18 uit Sevenum
zondag 9 april wat goed te maken.
Sparta’18 begon voortvarend
en kwam al na negen minuten op
voorsprong. Uit een voorzet van
Freek Wijnen kopte Stan Verhorstert
de 1-0 binnen. Sparta’18 kreeg nog
meer kansen in de beginfase van
de wedstrijd, echter verzuimde de
Sevenummers om de wedstrijd al
vroeg in het slot te gooien. Pas in de

tweede helft werd er weer gescoord. In
de 59e minuut was het Bart Schouten
die Sparta’18 op een comfortabele
voorsprong zette. Sparta’18 ging
hierna door met scoren. In de 78e
minuut maakte Rob Peeters de 3-0 en
invaller Tom Spreeuwenberg zorgde
in de 80e minuut voor de 4-0. In de
slotminuten kreeg GFC’33 nog een

penalty toen een GFC’33-speler werd
neergetrokken in het strafschopgebied.
Yannick Vullings kon de penalty
niet stoppen waardoor er toch een
tegentreffer door Sparta’18 moest
worden geïncasseerd. Dankzij de 4-1
overwinning staat Sparta’18 weer
steviger op de tweede plek in de
competitie.

U heeft bouwplannen?
Wilt u vrijblijvend:
• Een ontwerp
• Een bouwkosten overzicht
• Een technische omschrijving
Geïnteresseerd?
Neem contact op met ons.
Domicile
077 - 398 23 13 of 06 - 11 91 10 42.
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Hovoc-dames winnen laatste
Dansers van Froxx thuiswedstrijd
Hiphopwedstrijd

in de prijzen

De vierde BRADO hiphopwedstrijd van dit seizoen vond plaats op
zondag 9 april in Veghel. Dansers van Feesterij en Danserij Froxx uit Horst
deden mee en wonnen verschillende prijzen.

Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst reisde op zaterdag 8 april naar Den Dungen om
het op te nemen tegen HLB van Daal/DS HS2. Het eerste vrouwenteam van Hovoc wachtte thuis Peelpush DS3 uit
Meijel op.
Voor de heren beloofde het een epische strijd te worden. De nummer twee
tegen de nummer één.
Hovoc was tot zoverre ongeslagen en
HLB was thuis nog ongeslagen. HLB was
dan ook vastbesloten deze status vast
te houden. HLB wist met alle steun van
het thuisvoordeel de Horster equipe te
overklassen 25-19. Een pak slaag lag in
het verschiet, maar de heren wisten hun
niveau stukje bij beetje op te schroeven
en konden na een spannende set de
tweede set met 24-26 op hun naam
zetten. In de derde set was er een kleine
voorsprong voor Hovoc die ze met hard
werken vast wisten te houden. HLB

gooide alles in de strijd, maar met 21-25
net niet genoeg. De laatste set ging in
het begin gelijk op, maar na een sterke
service serie werd er een ruime voorsprong gepakt en niet meer afgegeven.
19-25 en 1-3 in sets voor Hovoc. De
dames hebben momenteel elk punt hard
nodig om zicht te houden op nacompetitie. Ze waren er op gebrand de punten
in Horst te houden. Het spel ging lang
gelijk op tegen de nummer drie uit de
poule. Er waren veel lange rally’s waarin
beide teams een goede verdediging en
mooi spel lieten zien. Halverwege de set
pakte Hovoc een kleine voorsprong, die
steeds verder werd uitgebreid (25-19).

Ook in de tweede set ging het spel gelijk
op. Het verschil werd gemaakt door een
sterke service serie (25-17). Opnieuw
volgde er een mooie strijd en deze keer
nam Peelpush de voorsprong. Door een
hoge foutenlast werd de set afgegeven
met 21-25. Helaas bleef de vierde set
Peelpush hard vechten en had Hovoc het
nakijken 20-25. Er moest een vijfde set
aan te pas komen. Met een achterstand
van 4-8, werd er van kant gewisseld.
Vanaf dat moment begon de achtervolging, met steun van het publiek. Bij de
11 was er gelijkstand en werd met 15-12
de laatste thuiswedstrijd met winst
afgesloten.

Gelijkspel voor Sporting
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Op de mooie zondagmiddag 9 april stond voor het eerste team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray de return
tegen Lomm op het programma. In de heenwedstrijd werd het 1-1, vooraf was dus duidelijk dat er vandaag kansen
lagen.

Team Ambition en Team Game
On hebben de eerste plaats weten
te bemachtigen. Daarmee waren zij
het beste van de categorieën Small
Groups Junioren en Adults. Het Duo
Benthe en Maartje behaalde de zesde
plaats in de categorie duo Junioren,

waar Bo en Indy de tweede prijs mee
naar huis mochten nemen. Bij de
duo Adults hebben Mara en Sylke de
tweede plaats bereikt. De volgende
regionale hiphop wedstrijd onder
auspiciën van de BRADO vindt op
zondag 7 mei plaats in Horst bij Froxx.

RKDSO trad deze middag met een
jong team aan, de oudste speler was
26 jaar. Dat er vandaag iets te halen
viel, was in de eerste fase van de
wedstrijd niet echt te merken. Bijna
alle duels gingen verloren. Na zes
minuten moest Devin de Swart een
een-tegen-een-situatie redden. Wat
al snel duidelijk was, is dat RKDSO
graag de hoge bal richting de tweede
paal wilde spelen. Die ballen werden
goed neergelegd en die duels werden
ook vaak door hen gewonnen. In
de 20e minuut moest verdediger
Kevin Goldschmidt aan de noodrem
trekken en dat kostte hem een gele
kaart. Uit de vrije trap werd echter

niet gescoord. In de dertigste minuut
kwam de thuisploeg toch op 1-0, toen
Ruud van de Kerkhof de afvallende
bal makkelijk kon binnenschuiven. In
de rust werd aangegeven dat er een
schepje bovenop moest. De tweede
helft werd goed begonnen. Mike
Rutten wist tot twee keer toe een
goede voorzet af te leveren op broer
Ramon, deze kon echter niet goed
genoeg afwerken. De gemoederen
liepen wat hoger op, de jonge leidsman
leek soms wat makkelijker kaarten te
geven aan de uitploeg (Mike, Nick,
Dave). In deze fase scoorde RKDSO
twee keer, alleen werden beide
goals (terecht) afgekeurd wegens

buitenspel. In de 75e minuut werd
het echter toch 2-0, toen invaller Jorg
Jacobs de afvallende bal vanaf dichtbij
kon binnenschuiven. De wedstijd
leek gelopen. Echter was het meteen
daarna invaller Tim Hodzelmans die
de aansluitingstreffer wist te maken
(2-1). Vijf minuten later wist hij
wederom alert te reageren, op een
bal die Ramon niet helemaal wist te
controleren en kon hij zelfs de 2-2
binnen schuiven. In de 80e minuut
maakte publiekslieveling Bas van Aken
wederom zijn rentree bij Sporting ST.
In de laatste minuten gebeurde er geen
spannende zaken meer en het bleef bij
een gelijkspel.

& kunststof kozijnen

- Kunstgebit
- Kunstgebit
- Kunstgebit
- Klikgebit
- Klikgebit
- Klikgebit
- Implantaten
- Implantaten
- Implantaten
- Frameprothese
- Frameprothese
- Tanden trekken
- Frameprothese
- Reparaties
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trekken
- Tanden trekken
Camp & Schelbergen
- Reparaties
Albionstraat
30a Leunen tel: 0478-582356
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
- Reparaties
Camp & Schelbergen

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

Prothesebehandeling in de
avond mogelijk

D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !
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onder
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informatieen
adviesgesprek
één dak
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Prothesebehandeling

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
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Voor
al uw tuinplanten
2e Paasdag
geopend
en vakkundig advies
12.00 - 17.00 uur

Grote Keuze uit: struik, klim -en stamrozen

Tuincentrum “De Panneschop”
Grubbenvorsterweg 46
5973 NB Lottum
tel: 077-3661908

rozen
Grote keuze uit: struik-, klim- en stam
Openingstijden:

www.seurenroses.nl
panneschop@planet.nl

Maandag:
Dinsdag t/m Vrijdag:
13.00 - 17.30 uur 10.00 - 12.00 uur
13.00 - 17.30 uur

Zaterdag:
9.00 - 16.30 uur

Dames HZPC kampioen
Door: zwemvereniging HZPC
De waterpolodames van zwemvereniging HZPC uit Horst vierden zaterdag 9 april hun kampioenschap. Een weekend eerder werden zij in Sittard kampioen met een 3-8 winst. Al het hele seizoen
wisten ze in de top drie van hun klasse te vertoeven, maar de overtuigende wedstrijden van de laatste
weken zorgden ervoor dat ze nu dan toch echt kampioen zijn. Het kampioenschap zorgt ervoor dat het
team promoveert en dus tweede klasse gaat spelen. Dat brengt wat uitdagingen met zich mee.
Gelukkig hebben de dames een goed en gezellig team met sterke nieuwe aanwas vanuit de jeugd die
ook dit jaar al mee speelde bij de dames. Helaas kon Suzanne tijdens de beslissende wedstrijd niet
aanwezig zijn, maar zij hoort ook bij dit topteam.

Heren HCH teleurgesteld
Door: hockeyvereniging HCH
De heren van het eerste team van hockeyvereniging HCH uit Horst betraden zondag 9 april met een felle zon in
de rug het veld van het zuidelijke Meerssen.
Begerend naar punten begon Horst
na het eerste fluitsignaal fel aan de
wedstrijd waardoor Horst als snel de
touwtjes in handen had. Het spel van
Horst resulteerde in veel kansen en in
de eerste minuten van de wedstrijd
had Horst eigenlijk al 0-2 voor moeten
staan. Helaas resulteerde de zee aan
kansen in eerste instantie niet in een
goal voor Horst, maar even later zou
dan toch de 0-1 gemaakt worden met
een fraaie goal. Meerssen besefte
dat het meer van haar zou vragen
dan wat ze tot dan toe had laten zien
om de punten thuis te houden en
deed er een schepje boven op. Horst
daarentegen nam juist weer wat gas

terug, waardoor het team niet lang
kon genieten van de voorsprong. Het
efficiënte Meerssen benutte een van
de kansen die ze kreeg en het werd al
snel weer 1-1. Niet veel later volgde
uit een corner de 2-1 voor Meerssen.
Richting het einde van de eerste helft
werd het 3-1. Horst moest nu alles op
alles zetten om de wedstrijd weer naar
haar kant om te buigen en dat deden
ze: vlak voor rust werd het 3-2.
Vlak na de aanvang van de tweede
helft wist Horst het spel weer eigen
te maken en forceerde het een 3-3
gelijkstand. Meerssen scoorde niet
veel later de 4-3. Horst liet zich niet
van de mat hockeyen en scoorde

vervolgens de 4-4. Helaas werd deze
goede periode in de wedstrijd gevolgd
door een zwakke periode en wist
Meerssen in slechts 4 minuten drie
goals te maken: 7-4. Het leek voorbij,
maar met nog zeker een halve helft
voor zich begon Horst aan een allesof-niets-race. Enige tijd later viel de
7-5, maar Meerssen deelde hierna
nog een klap uit en het werd 8-5.
Uiteindelijk wist Horst nog één goal te
forceren, wat helaas te weinig was om
in de buurt van de punten te komen.
Met een eindstand van 8-6 was
Horst enigszins teleurgesteld, maar
wel vastberaden naar de volgende
wedstrijden toe.

Zwemmers HZPC in top 10
tijdens NK
Door: zwemvereniging HZPC
De Open Nederlandse Kampioenschappen lange baan vonden in Eindhoven plaats van donderdag 6 tot en met
zondag 9 april. Namens HZPCHorst waren Björn Piket, Koen Koster, Manon Koster, Floor Weijmans, Ingrid van Horen,
Imke van den Hoef en Serafina Vlijt aanwezig. Zij werden begeleid door hoofdtrainer Mark van Enckevort.
Het kampioenschap startte op
donderdag voor de heren met de zware
400 meter wisselslag. Björn kwam
als eerste aan de start en zwom een
mooie race waarbij hij net boven zijn
persoonlijke record eindigde. Koen
zwom een klein pr en kwalificeerde
zich hiermee voor de B-finale (plek 9
tot en met 16). In de middagsessie
eindigde Koen uiteindelijk als 8e van
Nederland.
Op vrijdag zwommen beide heren
de 50 meter schoolslag. Koen zwom
hierop wederom een klein pr. Björn
bleef helaas net boven zijn beste tijd.
Verder kwam Koen op zaterdag en

zondag nog aan de start op de 100
schoolslag, 100 vlinderslag en 200
wisselslag. Op alle afstanden zwom
hij een (dik) persoonlijk record. Tevens
kwalificeerde hij zich op de 200 meter
wisselslag voor de B-finale. Hier verbeterde hij wederom zijn pr en eindigde
hij als 7e van Nederland.
Bij de dames was de 200 meter
vlinderslag het meest ‘favoriete’
nummer. Alle vijf de dames kwamen
zaterdag aan de start op deze afstand.
Manon kwalificeerde zich in de
ochtendsessie voor de A-finale en
Serafina, Ingrid en Floor startten in
de B-finale. Voor Manon en Serafina

was er een mooi pr. Zij eindigden
respectievelijk als 5e en 6e van
Nederland. Ingrid, Floor en Imke bleven
helaas (net) boven hun pr. Verder
kwam Serafina nog aan de start op de
50 en 100 meter vlinderslag. Zij zwom
mooie races en ging op de 100 meter
vlinderslag naar huis met een klein pr.
Manon en Ingrid kwamen aan de start
op de 200 en 400 wisselslag. Ingrid
zwom tevens de 100 vrijeslag. Floor
zwom op donderdag de 200 vrijeslag
en Imke verscheen vrijdag aan de
start op de 400 wisselslag. De dames
slaagden er helaas niet in om hun
persoonlijke records te verbeteren.

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL
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HEEFT U NOG WEILAND OF
LANDBOUWGROND TE BEMESTEN?
Wij bieden aan:

diverse soorten
geïnjecteerde mest

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
Meer info:

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

Herentoernooi jeu de boules
Op de banen van Jeu de Boules Vereniging Grubbenvorst werd afgelopen week het driedaagse
Herentoernooi gespeeld. Er deden zo’n vijftig deelnemers uit de regio mee. Op zaterdag 8 april werden
de finaleronden gespeeld. Uiteindelijk kwam Bert Seuren uit Horst als winnaar uit de bus. Op de
tweede plek volgde Frans Titulaer en een gedeelde derde plaats was voor Jeu Pouwels en Frans
Pouwels. Laatstgenoemden komen alle drie uit Grubbenvorst.

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers
zijn Retail ketens en handelsbedrijven in Europa.
Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden van
grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit én
uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer flexibel en
klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij
ons uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen
worden op de voet gevolgd en geïntroduceerd in onze
bedrijfsprocessen.
Ter uitbreiding van ons wagenpark en om onze klanten nu
en in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn,
zijn wij op zoek naar:

Vrachtwagen
chauffeurs
M/V

Hegelsom wint eenvoudig
van Kronenberg
Door: voetbalvereniging SV Kronenberg
Het eerste team van SV Kronenberg verloor zondag 9 april van VV Hegelsom. Onder een warme lentezon was
Hegelsom een maatje te groot, 0-2.
Voor beide ploegen stond er weinig
op het spel deze zondagmiddag.
Kronenberg zal ergens in de middenmoot gaan eindigen. Waarschijnlijk
tussen de plekken zes en negen. Voor
Hegelsom kunnen de titelaspiraties
na het verlies tegen Grashoek ook
definitief de ijskast in. Alle ingrediënten
waren dus aanwezig voor een heerlijke
pot voetbal op deze zon overgoten middag. Beide teams konden immers ‘vrij’
voetballen. Hegelsom had de gehele
eerste helft een overwicht. De bal

ging bij de blauwhemden sneller van
voet naar voet en ze wisten elkaar ook
makkelijker te vinden dan Kronenberg.
Dit resulteerde erin dat de oranjemannen vaak een stap te laat kwamen.
Hegelsom profiteerde in de 26ste
minuut van het overwicht. Een aanval
over rechts belandde uiteindelijk bij
de spits die knap afrondde, 0-1. Hierna
kreeg Kronenberg twee uitstekende
mogelijkheden op de gelijkmaker maar
het geluk was niet aan oranje zijde.
Beide keren kwam de Hegelsomse

doelman als winnaar uit de strijd. Vlak
voor rust werd het 0-2 voor Hegelsom.
De linksbuiten van de gasten liep vier
oranjehemden voorbij en schoot raak.
Na rust probeerde Kronenberg het
wel maar de krachten waren in deze
tweede helft niet aanwezig om het
Hegelsom moeilijk te maken. Pierre
behoedde Kronenberg middels goede
reddingen nog voor een grotere achterstand. Uiteindelijk bleef het bij 0-2.
Kronenberg speelt nog vijf wedstrijden
tot het einde van de competitie.

en

Weekend
vrachtwagen
chauffeurs
M/V

Onze klanten verwachten van ons een hoge servicegraad
met vakbekwame medewerkers. Onze chauffeurs worden
dagelijks ingezet voor het transport van verse groenten naar
onze klanten, hoofdzakelijk binnen Nederland en België.
Wij vragen:
• je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• je bent in bezit van chauffeursdiploma + CE;
• je beschikt over nationale ervaring in het (gekoeld) goederentransport;
• je bent flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
• je bezit goede communicatieve vaardigheden.
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

Hovoc jongens B3 kampioen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc Jongens B3 is zaterdag 8 april kampioen geworden. Met nog één wedstrijd te gaan, zijn ze
niet meer in te halen. Het team heeft deze helft van de competitie nog geen wedstrijd verloren en
hoopt de competitie ongeslagen te eindigen. Met dit kampioenschap is het team al drie keer achter
elkaar kampioen geworden, een geweldige prestatie.
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15 VRAGEN

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

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Amber Thielen
Horst
15
Dendron College

Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s en herinneringen, omdat ik deze
heel erg belangrijk vind en ze zijn
onvervangbaar. Familiefoto’s vind ik de
belangrijkste foto’s, dus die zou ik al
helemaal niet weggooien.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen is dat van mijn ouders.
Hun advies is dat ik altijd mezelf moet
blijven en dat ik goed ben zoals ik ben.
Ze hebben me dit advies vaak genoeg
verteld.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Het land Australië, omdat dit een veel
vrijer land is met ook een heel open
cultuur. Ook is het daar bijna altijd mooi
weer en kun je er veel activiteiten
doen, zoals surfen.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Het is een heel erg oud verhaal, maar
ik had ooit een oud kinderfietsje.
Deze liep niet meer zo heel soepel
en dus kwam ik niet zo heel erg snel
vooruit. Ik zei toen heel blij tegen mijn
moeder dat de batterijen misschien
wel op waren. Dit verhaal moet ik nog
steeds aanhoren.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

jongeren 27

aan
Amber Thielen

Het leukste vak vind ik gym, omdat
ik heel erg sportief ben. Het stomste
vak is scheikunde, omdat je bij dit vak
dingen snel moet snappen en je moet
veel dingen uit je hoofd leren.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal ben ik precies op tijd.
Ik wacht bijna altijd tot het laatste
moment, waardoor ik altijd nog maar
net op tijd kom.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Ik zou mijn biografie Sportief noemen,
want ik ben heel sportief en ik ben
altijd wel in beweging. Ook wil ik altijd
wel wat te doen hebben en kan ik niet
stil zitten.
Heb je een verborgen talent?
Ik denk dat mijn verborgen talent

t ekenen is. Het zit namelijk in de familie en ik ben best creatief. Uit mezelf
teken ik niet, maar pas als ik een
opdracht krijg waarbij ik moet tekenen
kun je zien dat ik er best goed in ben.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is turnster Sanne
Wevers. Ze is heel erg goed in balk
en balk is mijn favoriete onderdeel
bij turnen. Zelf zou ik geen topsporter
zoals zij willen zijn. Ik wil wel laten zien
wat ik kan en ik wil plezier hebben in
turnen, maar een topturnster worden
hoeft niet per se.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je altijd jezelf kan zijn binnen een
vriendschap en vertrouwen vind ik heel
erg belangrijk. Op vertrouwen bouw
je een vriendschap, zonder dit kan het
niet bestaan.
Hond of kat?
Hond, want ik ben opgegroeid met
een rottweiler die Daisy heette.
Op dit moment hebben we zelfs twee
honden. Het zijn Franse buldogs en ze
heten Benno en Gradje.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Mijn turnwedstrijden en dan vooral
voor het onderdeel balk. Dit is een
erg zenuwslopend onderdeel, omdat
je pas echt door hebt hoe dun de balk
eigenlijk is als je erop staat. Als je een
misstapje maakt heb je al meteen
strafpunten en dat wil je natuurlijk niet.
Afgelopen zondag had ik het NK turnen
en bij het onderdeel balk was ik weer
het zenuwachtigs.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder, zij heeft heel erg snel
dingen in de gaten en weet altijd
precies wat er aan de hand is met mij.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Een nacht was ik aan het proberen te
slapen toen ik naast me keek naar de
muur. Ik zag daar ineens een grote
zwarte plek zitten dus deed het licht
aan. Het bleek een grote, dikke zwarte
spin te zijn. Toen ben ik gillend en in
paniek naar beneden gerend.
Optimist, pessimist of realist?
Ik denk dat ik een realist ben. Extreem
positief of extreem negatief ben ik
niet ingesteld. Ik zie altijd wel hoe het
afloopt, want meer dan je best doen
kun je toch niet doen.

TWEEDE PAASDAG OPEN
VAN 10.00 - 17.00 UUR

ZE ZIJN ER WEER. VOORJAARSBLOEIERS
BIJ KWEKERIJ DE LIFRA!
ZOALS U VAN ONS GEWEND BENT WEER HET
GEHELE ASSORTIMENT VAN
PERKPLANTEN KUIPPLANTEN EN HANGPLANTEN
OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 t/m 19.00 uur (non-stop) / za. 9.00 t/m 18.00 uur
Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal T: 06 14 21 76 97

Slotdagen,
jaarboeken
en galajurken
Na zeven jaar komt eindelijk het einde in zicht van mijn
Dendron-carrière. Hoewel ik
lang ik op dit moment heb
gewacht, geloof ik niet dat de
examens al zo dichtbij zijn.
Als brugneetje zag ik
vwo6’ers als volwassen slimme
mensen die altijd hun zaken op
orde hadden. Niets is wat het
lijkt, want dat zijn we meestal
niet. Wat we wel zijn is een
hechte groep, die elkaar door en
door heeft leren kennen de
laatste jaren. Ik hoef in een
tussenuur nooit alleen te zitten
en heb geen enkel saai cluster.
Misschien komt dit een beetje
slijmerig over maar ik moet het
toch even kwijt: ik ga mijn
klasgenoten missen.
Terwijl ik me mentaal
voorbereid op het afscheid en op
de examens, richten andere
klasgenoten zich meer op
voorbereiding en organisatie van
de slotdag en het jaarboek.
Niemand lijkt het meer over de
examens te hebben. Wat ik het
meest opvang uit gesprekken in
de klas zijn uitspraken als:
“nee bah ik wil niet dat de
slotdagshirts kanariegeel
worden” of “Op wie heb jij
gestemd als knapste meisje van
de klas?”. In de pauze krijg ik
dan weer tien telefoons
tegelijkertijd in mijn gezicht
geduwd: “Wat vind je van mijn
galajurk?? Mooi he?”
Op mijn telefoon stromen
appjes binnen: “Zullen we gaan
chillen?” Dit met de gedachte:
leren heeft geen zin want wat ik
nu niet snap, snap ik straks ook
niet. Ik ben benieuwd of de
examenstress in de meivakantie
wel toeslaat. Die is in ieder geval
nu nergens te bekennen.
De enige stress die ik bij de
zesdejaars opvang is gezonde
slotdag-jaarboek-gala-stress.
Liefs,
Anke
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Afslanken
Revalidatie
Fitter worden

reserveer
nu uw gratis
proeﬂ es:

077 398 3553
100% resultaat
Niet goed
Pijnvrij &
geld terug !
100 % score!

gezond
Leven

garantie:
geen resultaat geld terug*
gegevens in de cloud
slechts 6 x 35 minuten
tijd per maand
toestellen automatisch
afgesteld

De nieuwe Milonizer
scant binnen 3 seconden de
lengte van uw ledematen en
importeert deze in de Milon
Care software. Alle toestellen
staan nu meteen perfect voor
u ingesteld en zijn ook nog
eens via een speciale app
voor u toegankelijk!

lifesty le centre

venrayseweg 114 | horst | ancolifestylecentre.nl |
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Paasratelen
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Natuurmarkt in Horst

Op paaszaterdag 15 april gaan de jongens van Broekhuizen en Broekhuizenvorst traditioneel langs de huizen om
ratelend eieren en geld op te halen.

Imkervereniging Horst e.o. houdt op zondag 23 april een bijen- en
natuurmarkt. Deze vindt plaats in het Zoemhukske in Horst en duurt van
10.00 tot 16.00 uur.
Ruim 25 standhouders zijn deze
dag aanwezig. Zij geven informatie
over onder meer imkermaterialen, bijenhotels, insectenplanten en bloemen
en bestuiving. Uiteraard wordt er ook
verteld over de bij en andere insecten.
Daarnaast worden er producten als
honing en planten verkocht. Er zijn

demonstraties mandenvlechten en ook
voor kinderen is er van alles te doen.
Natuur- en milieuorganisaties geven
daarnaast voorlichting over een insectvriendelijke en natuurlijke omgeving.
Kijk voor meer informatie op www.
zoemhukske.nl

Zoeken
naar eetbare planten
IVN De Maasdorpen organiseert op maandag 17 april een voedsel
wandeling op landgoed De Gortmeule in Horst. Tijdens de wandeling gaan
deelnemers op zoek naar eetbare planten.

Het ontstaan van deze traditie staat
in verband met de kerkelijke plechtigheden van de Goede Week. Als op
Witte Donderdag onder de Heilige Mis
het Gloria gezongen werd, luidden de
klokken en rinkelden de bellen. Daarna
zwegen de klokken, orgel en bellen tot
het Gloria van Paaszaterdag. Velen zullen zich nog het verhaal herinneren van
de klokken die naar Rome gingen en
die op Paaszaterdag eieren strooiend
terugkeerden. De klokken en altaarbellen werden gedurende deze dagen
door de ratel vervangen. De kerkdien-

sten werden nu door misdienaars met
ratels bekend gemaakt. Waarschijnlijk
op het verzoek van de kasteelheren
ontstond de gewoonte dat op donderdag en vrijdag van de Goede Week
de misdienaars naar de kastelen toe
trokken om met ratels het begin van de
middagpauze aan te geven en een half
uur na zonsondergang gingen zij weer
op pad om het einde van de werkdag
aan te kondigen. Op Paaszaterdag
trokken de koster en de misdienaars
naar de kastelen om de beloning voor
de bewezen diensten in ontvangst te

nemen. Deze beloning bestond uit een
flinke portie eieren. Toen het ratelen
geen echte functie meer had, bleef het
toch de gewoonte om op Paaszaterdag
naar de kastelen te gaan om te ratelen.
En als men dan toch eenmaal op stap
was waarom zou men dan niet de
andere huizen bezoeken? Naderhand
sloten ook niet misdienaars zich aan en
tenslotte was het de hele mannelijke
schooljeugd die op pad ging en alle
huizen van het dorp bezocht. De koster
verdeelde de opbrengst aan eieren en
geld onder de deelnemers.

Dorpen presenteren b
 lauwdrukken
Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van Horst aan de Maas op dinsdag 18 april worden
de blauwdrukken van Grubbenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Kronenberg en Sevenum gepresenteerd.
Gemeente Horst aan de Maas
heeft in het kader van de herijking
van alle accommodaties in de
gemeente de dorpsraden gevraagd

om een inventarisatie uit voeren naar
de ontwikkelingen van de accommodaties in hun dorp. Daaruit zijn
zogenoemde blauwdrukken ontstaan,

die deze avond worden gepresenteerd. Deze presentatie vindt vanaf
19.00 uur plaats in de Torrekoel in
Kronenberg.

De wandeltocht is ongeveer
twee kilometer lang en vertrekt om
14.00 uur aan de Gortmolenweg in
Horst. IVN-gidsen voeren het publiek
op en over het landgoed. Daarbij wordt
niet alleen goed gekeken naar maar
ook geroken aan en geproefd van
eetbare planten die men tegenkomt
op De Gortmeule. Een aantal planten
wordt v erzameld voor de kruidenproe-

verij. Direct na de wandeling worden
deze planten verwerkt in soep, warme
en koude drankjes en in hapjes.
In het gastenverblijf van De Gortmeule
gaat het publiek die kruidengerechtjes
bereiden en ook opeten. Er kunnen maximaal dertig deelnemers
meedoen. Aanmelden kan via
www.ivn.nl of telefonisch bij Nelly van
Horck 077 398 57 07.

Vogels spotten bij
paaswandeling
Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert op tweede paasdag, maandag
17 april, een wandeling. Dit gebeurt in samenwerking met natuur-en
informatiecentrum Aan de Drift in America. De wandeling loopt door de
Heere Peel en een gedeelte van de Schadijkerbossen.
De wandeling start om
09.00 uur bij Aan de Drift en duurt
anderhalf tot twee uur. Tijdens deze
wandeling vertellen leden van
de vogelwerkgroep deelnemers
welke vogels te horen en te zien
zijn. Gidsen nemen telescopen
mee om vogels beter in beeld te

brengen en deelnemers kunnen hun
eigen verrekijker ook meenemen.
De wandeling wordt afgesloten in
informatiecentrum Aan de Drift waar
deelnemers nog de mogelijkheid
hebben om met gidsen in gesprek te
gaan. Aanmelden kan via
info@vogelwerkgroephokske.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

FASHION DAYS
DONDERDAG 13, VRIJDAG 14 EN ZATERDAG 15 APRIL

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

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

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

volg ons ook op

GRATIS
kadocheque
twv

€ 20,00*

* bij aankoop van een paar schoenen
en te besteden op uw volgende aankoop

GRATIS

bubbels en bites

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

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

OPEND
E
G
G
A
D
S
A
A
P
2
.00 - 16.00 UUR
E

11

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

Boks Challenge voor goede doel
Peter Hermans, Floor Hendrix en Willeke Verdellen van Energetic Training in Horst organiseerden op
vrijdag 7 en zaterdag 8 april een Boks Challenge om geld op te halen voor het goede doel.
Daarmee wilden zij mensen steunen die te maken hebben met kanker.

Mèrthal Horst

weekend
verslaggever
(student)

m/v

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

TWC Oranje Horst organiseert
fietsenmarkt
Toer- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst organiseert op Koningsdag donderdag 27 april haar jaarlijkse
fietsenmarkt in de Mèrthal in Horst. De fietsenmarkt is open van 08.00 tot 14.30 uur.
Tijdens de markt kunnen mensen
hun fiets verkopen of juist een nieuw
exemplaar aanschaffen. Leden van
TWC Oranje helpen bezoekers met
het kopen en verkopen van hun fiets.
Vanaf 08.00 uur kunnen verkopers
hun fiets afgeven aan vrijwilligers
van TWC Oranje. De verkoper mag de

prijs zelf bepalen. Bij de verkoop van
de fiets dient er gelijk afgerekend te
worden. Tien procent van de verkoopprijs, met een minimum van 5 euro en
een maximum van 50 euro, gaat naar
TWC Oranje voor de door hen verrichte
inspanningen. Als de fiets niet verkocht
wordt, kan de eigenaar de tweewie-

ler weer mee naar huis nemen. TWC
Oranje ontvangt dan graag 3 euro voor
de gedane moeite. Ophalen van de
fietsen kan tussen 14.30 en 15.00 uur.
De fietsclub raadt aan om de fiets in
goede staat en gepoetst te koop te zetten. Voor meer informatie kijk op www.
twcoranje.nl of bel 06 53 38 00 82.

n

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

Wij bieden
een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor maandag 24 april a.s. via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met de redactie, telefoon 077 396 13 52.

T 077 396 13 52 • www.hallohorstaandemaas.nl

Veren voor Heren
Toneelvereniging Mimus uit Tienray speelde afgelopen weekend drie keer het stuk Veren voor
Heren. De voorstellingen vonden plaats in het Parochiehuis. Veren voor Heren is de eerste productie die
de toneelvereniging in zijn 21-jarige bestaan zelf heeft geschreven. Het stuk is geschreven door leden
Huub Schreurs en Michel van Rijswick. Het stuk draaide om twee carnalvalsverenigingen die moeite
hebben met het vinden van een geschikte prins.
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Pasen in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo kunnen bezoekers op eerste en tweede
paasdag, 16 en 17 april, kuikentjes uit het ei zien komen. Het museum is
deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Op deze dagen staat een
speciale broedmachine opgesteld.
Voor kinderen is er ook een
paaseierspeurtocht en ze kunnen
kennismaken met de werking van de
veilingklok. Muziek wordt verzorgd

Symbolische boom geplant
in Hegelsom
In Hegelsom is op zondag 9 april een boom geplant als symbolische start voor het realiseren van het
nieuwe centrumplan. De boom werd geschonken door Jan Janssen. Na het planten van de boom hebben
vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en stichtingen in het dorp een Hegga-vlinder in de
boom gehangen. Ook kon het centrumplan en de fasering van de uitvoering bekeken worden in het
jeugdhuis. “Er was ruime belangstelling en er waren veel positieve reacties”, aldus Helmie van de Riet
van Hegga Metamorfosa.

Natuurlijk Gezond Noord Limburg

Info-avonden voor therapeuten
Het platform Natuurlijk Gezond Noord Limburg organiseert op dinsdagavond 18 en woensdagavond 19 april
informatieavonden voor therapeuten in de alternatieve of complementaire zorg in de bibliotheek in Horst.
Het platform is opgericht om de
zichtbaarheid en de vindbaarheid
van de complementaire zorg
te vergroten. De reguliere zorg
is voor iedereen gemakkelijk
vindbaar, maar het vinden
van zorgprofessionals in de
complementaire zorg is veel

lastiger. Bovendien is er nog weinig
bekend over welke natuurlijke
zorgprofessionals er in de regio
allemaal werkzaam zijn. Dit
platform wil daar verandering
in aanbrengen. Naast de
vindbaarheid biedt het platform ook
mogelijkheden voor de therapeuten

om elkaar te ontmoeten, elkaar te
versterken en elkaar te informeren.
Tijdens deze informatie avonden
wordt door de initiatiefnemers
toegelicht waar het platform voor
staat en wat het de therapeuten te
bieden heeft. De informatieavonden
starten om 19.15 uur.

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

Gala Citaverde College
De studenten van het Citaverde College in Horst hielden op vrijdag 7 april hun jaarlijkse galastoet.
Tientallen auto’s, tractors en andere voertuigen reden door Sevenum en omstreken. Na de stoet werd
er een minuut stilte gehouden en werden ballonnen losgelaten ter ere van een conciërge van de school
die onlangs is overleden.

door het Venrays Seniorenorkest
en fanfare Vriendenkring uit
Swolgen. Bezoekers kunnen tevens
de wisselexpositie Onderweg, van
karrenspoor tot A73 bekijken. Kijk voor
meer informatie op www.delocht.nl

Oliver Healthcare Packaging is een internationaal
bedrijf in de verkoop en productie van medische
verpakkingen, een interessante branche. We zijn
goed in wat we doen, zijn trots op ons product en
delen onze kennis graag met collega’s en klanten
wereldwijd.

administratief
medewerker

We zoeken een administratief medewerker die
de wensen van onze klanten controleert op
haalbaarheid en ze omzet naar productie-informatie
in ons ERP systeem.
Het gaat om een functie voor minimaal 24 uur.
Dit vinden we belangrijk:
• Je bent heel secuur en werkt gestructureerd.
• Je hebt affiniteit met getallen
• Je beheerst de engelse taal goed tot zeer goed
• Je bent bekend met het werken in ERP systemen
Nieuwsgierig geworden?
Ga voor meer informatie over Oliver Healthcare Packaging en
een uitgebreide beschrijving van deze vacature naar: http://www.
oliverhcp.com.
Denk je dat deze functie precies bij je past, stuur dan uiterlijk 14
mei a.s. je schriftelijke motivatie en CV naar Saskia Baken (HR):
sbaken@oliverhcp.com
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Agenda t/m 20 april 2017
do
13
04
vr
14
04
za
15
04

zo
16
04

Lezing prikkelverwerking kind

Optreden Phoenix

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 19.30 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Tijd: 21.30 uur
Locatie: ’t Engelke Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Prilpop
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

ma
17
04

wo
19
04

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

Schoolkorfbaltoernooi
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Sportpark de Merel Melderslo

Prilpop

Vogels spotten

Workshop kantklossen

Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: Aan de Drift America

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

100% Hollands André Hazes Jr.

Paasactiviteiten

Infoavond therapeuten

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

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

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: Natuurlijk Gezond Noord Limburg
Locatie: bibliotheek Horst

Paasactiviteiten

do
20
04

AH Buitendag

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

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Farm Coenders Lottum

Dorpsraadvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Os Kruuspunt Meterik

Zondagochtendwandeling in het
Schuitwater

Foodwalk voor kinderen

Dorpsraadvergadering

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: De Gortmeule Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

Prilpop

Prilpop

Eenakter dementie

Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Parochiehuis Sevenum

Merlinpop
Tijd: 14.30 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

di
18
04

Infoavond therapeuten
Tijd: 19.15 uur
Organisatie: Natuurlijk Gezond Noord Limburg
Locatie: bibliotheek Horst

Gebak is Feest!
Bakkersland Panningen & Sevenum heeft een
Passie voor gebak. Wij zoeken mensen die een bijdrage
willen leveren aan het uitvoeren van onze missie:
“Wij verzorgen jouw gebaksproducten elke dag weer”
Ben jij een flexibel, enthousiast en hardwerkend persoon die toe
is aan een nieuwe uitdaging? Heb jij ervaring en/of affiniteit met
Food (bij voorkeur in een bakkerij)? Dan komen we graag met jou
in contact. We zoeken gedreven mensen die willen helpen onze
ambities waar te maken.
Wij zoeken voor onze locaties Panningen & Sevenum o.a.:

•

Productiemedewerkers

ZONDAG
16 APRIL
ZOEK DE PAASEIEREN!
Op zondag komt de paashaas met
een grote mand vol met eieren langs
op Equestrian Centre de Peelbergen.
Kom jij ook om 12:00 uur mee zoeken
naar de verstopte eieren?

(zowel fulltime als parttime mogelijkheden)

•

Operators voor de productie- en inpakafdeling

•

Weekendkrachten op de logistieke afdeling

•

Weekendkracht bij de Technische Dienst

Wil jij graag werken in een professionele organisatie, met een
informele en collegiale werksfeer, waarbij ontwikkeling van
medewerkers hoog op de agenda staat en waarbij we continue
blijven verbeteren? Solliciteer dan nu!
Reageren kan via de site: www.werkenbijbakkersland.com
of per mail: ipleunis@bakkersland.com

ACTIE: Voor papa, mama, opa
en oma eerste kop koffie/thee
met lekkernij van het huis
Meld je aan via
info@peelbergen.eu

Travers 5 | 5976 PL | Kronenberg | www.peelbergen.eu

13
04

Medische Religie
zorg
America
vrijdag
zondag

Kruisweg
Hoogmis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

Broekhuizenvorst

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

zondag

zaterdag

Heilige mis

Heilige mis

15.00
11.00

10.30

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
vrijdag
zondag

Kruisweg
Hoogmis

15.00
11.00

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
14 t/m 20 april 2017
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag

Kruisweg
Paaswake
Stille leesmis
Hoogmis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.00
20.00
08.30
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

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

De KERNgezond-kinderen van de groepen 6 van basisschool De Twister en De Doolgaard in Horst waren op
dinsdagochtend 4 april te gast bij De Paddestoelerij in Grubbenvorst.
De leerlingen kregen uitleg
en ze zagen hoe de verschillende paddenstoelen groeien.
Ze leerden verschillende soorten
paddenstoelen kennen, hoe deze
groeien en welke grondstoffen

hier voor nodig zijn. De kinderen
zagen ook een film over dit gehele
proces. Verder mochten ze in de
keuken de paddenstoelen proeven.
KERNgezond Horst is een lokaal
initiatief van Sport-Company. Dit

wordt mede mogelijk gemaakt
door provincie Limburg, gemeente
Horst aan de Maas, GGD LimburgNoord, PLUS Lucassen, Lekker (K)
eten, Jong Nederland Horst en De
Paddestoelerij.

Merlinpop in Meerlo
Traditiegetrouw viert Meerlo Pasen met Merlinpop. In OJC Merlin in Meerlo vindt op zondag 16 april, eerste
paasdag, de 29e editie van dit muziekfestival plaats.
Er staan die dag diverse bands
op het podium van de jongerensoos.
De eerste band start om 16.00 uur,

het terrein is open vanaf 14.30 uur.
Op het programma staan acts als
Call It Off, Sunday Kids, Life’s Electric,

Dj Jellez, DJ Manno en The Suspect.
Kijk voor meer informatie op
www.ojcmerlin.nl

Witte Donderdag 19.00
Kruisweg
15.00
Hoogmis
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Melderslo
vrijdag
zondag
woensdag

Kruisweg
Hoogmis
Rozenkrans

15.00
09.30
17.30

Meterik
vrijdag
zondag

zondag
dinsdag

zaterdag
woensdag

Kruisweg
Hoogmis

15.00
09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

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

Blauwebessenland
E 1 korting op jam
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

De Schuilplaats
zondag
		

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

Boerderijwinkel Lenders

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Deelnemers
ANBISE

Lottum
donderdag
vrijdag
zondag

HALLO voordeelpas

kerkdienst

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

19.15

Tienray

Verloskundige zorg

KERNgezond bij De Paddestoelerij

Horst (Lambertus)

Swolgen

Gebiedsteams

service 33

17.30

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

Brasserie ‘54

Haarzaken, dames en
heren kapsalon
E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

20% korting op alle voetproducten

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

Brownies & downieS

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
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
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers

Paramedische
Voetzorg Horst

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

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Camps Optiek

10% korting op het hele
assortiment

Het LoopCentrum

5% korting op de rekening
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

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

Driegangenmenu voor E 17,50

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 6,50 korting op de intake

10% korting

Goed Haar en Visagie
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

Nieuwe voorjaarscollectie
Bezoek onze vernieuwde showrooms!
7D
AG

EN

PE

RW

EE

KG

EO

PE

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5999,Lissabon alpin wit / Rodez beton wit
285 x 247 cm

compleet met koel/vriescombinatie, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

1e Paasdag OPEN
2e Paasdag OPEN

1e Paasdag GESLOTEN
2e Paasdag OPEN

1e Paasdag GESLOTEN
2e Paasdag OPEN

ND

!

