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Kiosk De Locht geopend
Op het terrein van Museum De Locht in Melderslo is zondag 7 mei de kiosk officieel geopend. Dit gebeurde onder de klanken van Muziekvereniging Eendracht, voor deze
keer even onder leiding van Henk Kemperman, directeur van Museum De Locht. Lees verder op pagina 03

Bestemmingsplan railterminal

Raad: Houd rekening met omgeving
Bij de komst van de railterminal en aanpassingen aan het spoor bij Trade Port Nord moet nog meer rekening gehouden worden met de omwonenden, vindt de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 mei.

i.v.m. moederdag
zaterdag 13 mei open
van 7.30 tot 17.00 uur

Meer dan 12 kleuren snijrozen
Hazenkampweg 25
5964 PE Meterik
T (077) 464 20 97
info@vanderhulstrozenkwekerijen.nl
www.vanderhulstrozenkwekerijen.nl

De railterminal, een laad- en
losplaats voor treinen, is gepland deels
op grondgebied van gemeente Horst
aan de Maas en deels op grond van
gemeente Venlo. Om die railterminal
te kunnen bereiken worden ook aanpassingen aan het spoor gedaan. Als
gevolg gaan er meer treinen rijden en
die moeten vanuit Eindhoven richting
de terminal al afremmen vanaf station
Horst-Sevenum. Het bestemmingsplan
riep protest op bij omliggende bedrijven en aanwonende particulieren.
Zij maken zich onder andere zorgen
over hun veiligheid en toenemende
geluidshinder. Tijdens de raadsverga-

dering werd het bestemmingsplan voor
de nieuwe railterminal en de aanpassingen aan het spoor goedgekeurd door
de gemeenteraad, maar wel met een
oproep aan het College van B&W om
meer afspraken te maken om de situatie
voor de omwonenden zoveel mogelijk te
verzachten. “Het is een groot plan, een
goed plan ook. Maar we moeten ons wel
realiseren dat dit veel zorgen meebrengt
voor omwonenden. Hun belangen
moeten we meenemen in de plannen”,
aldus Bram Hendrix van Essentie. Bij het
project zijn veel instanties betrokken,
waaronder ProRail, provincie Limburg
en de gemeentes Horst aan de Maas en

Venlo. “Bij wie gedupeerden moeten
aankloppen is niet duidelijk. Er moet één
aanspreekpunt komen voor eventuele
overlast”, aldus Jan Wijnen van PvdA.
Omdat de vermindering van overlast
volgens PvdA en SP nog niet goed
genoeg is geregeld, dienden de twee
partijen een motie in, die door alle partijen werd ondersteund. In de motie roepen zij het college op om onder andere
een nulmeting in te stellen om te onderzoeken hoe het op dit moment gesteld
is met het niveau van trillingen in het
gebied. Ook moet er goed gemonitord
gaan worden op het gebied van geluid,
licht, luchtkwaliteit, externe veiligheid,

water en verkeer en vervoer. Daarnaast
staat in de motie dat gemeente Horst
aan de Maas zorg moet dragen voor
een permanente dialoog met de
omgeving en dat er één aanspreekpunt
wordt ingesteld voor overlast.
Verantwoordelijk wethouder
Bob Vostermans zei onder andere toe
dat aanspreekpunt in te stellen en te
zorgen voor een goede dialoog met de
omgeving. “Daarnaast gaan we goed
controleren of er geen normen worden
overschreden op het gebied van overlast voor de omgeving. De resultaten
van de metingen maken we voor
iedereen toegankelijk.”
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Op de fiets voor ALS
Onder het motto ‘Samen trappen we ALS de wereld uit!’ fietst Joep
Gielen uit Horst op donderdag 8 juni samen met zijn dochters Vera Gielen en
Marjolein Stokkermans-Gielen de Mont Ventoux in Frankrijk op. Zij maken
deel uit van het team ‘Ik rijd voor Hein’.
Voor Joep en Marjolein is het de
eerste keer dat zij de 62 kilometer
lange tocht maken. Vera ging hen
daarentegen al drie keer voor.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Aardbeienland
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,
Teun Stiphout, Anke Verbeek en
Puck Verheijen

“Via mijn werk kwam ik een paar jaar
geleden in contact met het team Ik rijd
voor Hein”, vertelt ze. “Vrienden van
Hein, die aan ALS (een neurologische
ziekte waarbij de patiënt uiteindelijk
helemaal verlamd raakt, red.) leed,
wilden geld in gaan zamelen en deden
mee aan de Tour du ALS. Zij vroegen
me mee te doen. Ik merkte dat er
een echte teamspirit was onder de
deelnemers, dat sprak me erg aan.”
Het eerste jaar kon Hein er zelf nog
bij zijn, enkele maanden later is hij
overleden. Vera: “Ik vond hem een
hele inspirerende man, vooral de
manier waarop hij met zijn ziekte
omging.” Haar vader beaamt dit:
“Ik kende Hein niet zo heel goed,
maar die keer dat ik hem heb gezien
viel me de kracht die hij uitstraalde
op. Als je iemand persoonlijk kent
die deze ziekte heeft gehad, dan
raak je er veel meer bij betrokken. ”
Dat was dan ook een van de redenen
voor Gielen om zich aan te sluiten
bij het team. In eerste instantie zou
hij samen met alle drie zijn dochters
de berg op gaan. “Dat was eigenlijk
ook mijn voorwaarde”, lacht hij. De
middelste van de drie haakte echter
wegens tijdgebrek af. Joep en Marjolein
besloten er toch voor te gaan. “Het is
natuurlijk voor mij als 72-jarige ook
een sportieve uitdaging. Daarnaast
willen we gewoon zoveel mogelijk geld
ophalen voor het goede doel.”

Elke individuele deelnemer dient
1.500 euro aan sponsorgelden binnen
te halen. Daarvoor kunnen allerlei
acties worden verzonnen. “Ik werk voor
gemeente Eindhoven”, geeft Vera aan.
“Mijn werkgever doneert geld in ruil
voor de vrije dagen van mijn collega’s.
Dus zij werken wel, maar leveren toch
een vrije dag in. Zo hebben we in
totaal al 15.000 euro opgehaald. Verder
organiseren we een uitzwaaiavond
met diner en veiling. Daarvoor mogen
we gebruik maken van de keuken
van een restaurant. We proberen alle

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

ingrediënten gesponsord te krijgen,
zodat er zoveel mogelijk geld overblijft
voor het goede doel. En mijn zus
Marjolein geeft les op een basisschool.
De kinderen in haar klas hebben
geknutseld en deze werkjes vervolgens
verkocht.”
De echte waaghalzen rijden de
Mont Ventoux twee of zelfs drie keer
op. Joep, Vera en Marjolein houden
het op één keer. Het is namelijk geen
makkelijke weg naar de top. “De berg
is erg steil”, weet Vera. “Er is nergens
een vlak stuk waar je even bij kunt

komen. Maar als je dan bovenop de
berg staat is het zo’n geweldig gevoel.
Emotioneel ook, je ervaart een gevoel
van euforie. Daarnaast merk je ook de
saamhorigheid die er op dat moment
is. Het zijn allemaal mensen die een
gezamenlijk doel voor ogen hebben.”
“Die voldoening hoop ik straks ook te
voelen”, zegt haar vader. “Dat ik mijn
doel heb bereikt en zo iets heb kunnen
betekenen voor een ander.”
Kijk voor meer informatie op
www.tourduals.nl/deelnemers of mail
naar joep.net@lijbrandt.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

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

Ook voor zonweringen, glasservice,

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.

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

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.

Moederdagaanbieding grote hangbasket € 5,99

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
erNu ook eenjarige zom ,
n
bloeiers en kuipplante nten
pla
tomaten- en groente

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.

Leibomen superactie

12-14 in pot

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

horramen en -deuren

Assortiment ook
verkrijgbaar bij Interchale
t

1000 op voorraad

Lage prijzen

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

‘Gedeputeerde heeft
zich niet genoeg ingezet
voor station’

Mama’s houden
van gebakjes!

Inwoners van Grubbenvorst zijn boos en teleurgesteld nu blijkt dat er toch geen station in het dorp komt.
Maandag 8 mei vond er een drukbezochte bijeenkomst plaats waar provincie Limburg een toelichting gaf op het
afketsen van de plannen.
“Als uw voorganger hier zou
staan, dan zou het station er wel
komen”, bijt één van de aanwezigen
gedeputeerde Hubert Mackus van
provincie Limburg halverwege
de avond toe. “Dan mag hij de
portemonnee hebben”, is het antwoord
van Mackus. Even daarvoor heeft hij
uitgelegd waarom er na ruim vier jaar
plannen maken, toch geen station in
Grubbenvorst komt. “Het is niet leuk
om hier te staan en u te vertellen dat
het niet doorgaat.”

Gat van
14 miljoen
Dat zijn uitleg niet voor zoete koek
wordt aangenomen, is al snel duidelijk. Er vallen verwijten aan het adres
van de gedeputeerde, maar ook aan
dat van wethouder Paul Driessen van
gemeente Horst aan de Maas. Beiden
hebben zich namelijk niet voldoende
ingezet om er voor te zorgen dat de
bouw alsnog doorgaat, is de mening
van het publiek. “Ik las in de media dat
de wethouder zich er al bij neergelegd
heeft”, zegt een inwoner. Driessen reageert gepikeerd: “Ik kan me absoluut
niet in die kritiek vinden. Als gemeente
hebben we er juist keihard voor
gevochten.”
Reden voor de wijziging in de plannen is een ontstaan tekort van 14 miljoen euro. Het geplande station maakte
deel uit van het Maaslijn-project. Totale
kosten werden geschat op 164 miljoen
euro, waarvan 36 miljoen bestemd
was voor het station en de aanleg van

dubbelspoor. Enkele weken geleden
maakte de provincie bekend dat
vanwege een kleinere bijdrage van het
Rijk en doordat er meer stukken spoor
een elektrische bovenleiding moeten
krijgen dan vooraf gedacht, er een gat
in de begroting van 14 miljoen euro
is. Ook blijkt het station minder op
te brengen dan eerst werd gedacht.
Provinciale Staten hadden van te
voren als randvoorwaarde gesteld dat
het budget van 164 miljoen euro niet
overschreden mocht worden. Is dat
wel het geval dan wordt het station
als eerste geschrapt, aldus Mackus.
De werkgroep, bestaande uit inwoners
van Grubbenvorst, bleek hier echter
niet van op de hoogte te zijn.

Er was een
breed draagvlak
“Eerst werd ons gezegd dat het
station van onschatbare waarde zou zijn
en per se nodig. Er moest een breed
draagvlak voor komen en nu die er is,
horen we plompverloren dat het niet
doorgaat”, reageert een aanwezige.
“Er zijn genoeg potjes bij de provincie
over”, zegt een ander. “Provinciale
Staten moeten gewoon met meer geld
over de brug komen.” “Ik wil hier niet
als Sinterklaas te boek staan”, zegt
Mackus. Hij geeft aan dat de ambitie
voor een station in Grubbenvorst er nog
steeds is, maar dat er nu simpelweg
geen geld voor is. Zijn woorden worden
echter door het publiek weggehoond.
De gemeenteraad van Horst
aan de Maas sprak tijdens de

raadsvergadering van dinsdag 9 mei
ook haar teleurstelling uit over het niet
doorgaan van de stationsplannen. CDA,
PvdA, D66 en SP willen zich echter
niet neerleggen bij de beslissing van
de provincie en riepen wethouder
Driessen in een motie op om er bij de
provincie nogmaals op aan te dringen
dat het station er toch moet komen.
“We missen een vurig pleidooi van de
wethouder”, vindt onder andere Aniet
Fonteyne van SP. “We willen graag
dat de wethouder nogmaals met de
gedeputeerde staten in gesprek gaat
en hen ertoe beweegt alles in het werk
te stellen om toch nog ergens geld
vrij te maken”, aldus John Jenniskens
van CDA. Richard Van der Weegen van
PvdA: “We hopen op een goede afloop.
Het gaat om slechts 14 miljoen. Waar
een wil is een weg.”

Wethouder Driessen en Essentie
vinden de motie onnodig. “De inzet is
er sowieso”, aldus Driessen. “We doen
nu ook al alles wat binnen onze macht
ligt.” Essentie is daarnaast bang om nu
een verkeerd beeld te schetsen over de
haalbaarheid. “We moeten geen valse
verwachtingen scheppen. Zeker omdat
we ons ook af moeten vragen of nu, na
voortschrijdend inzicht, het station wel
echt zo noodzakelijk is”, aldus Bram
Hendrix. Vrijdag 12 mei bespreken
Provinciale Staten het voorstel.

Kiosk De Locht geopend
we hem zouden plaatsen. We hebben
er uiteindelijk voor gekozen om de
groentetuin te verplaatsen. We gaan
rondom de kiosk gras inzaaien, zodat
we straks bleekveldjes hebben waar de
was op ‘gebleekt’ kan worden.”

Dak moet nog
aangepast worden
Voordat het achthoekige bouwsel zijn nieuwe plek kreeg, was er
nog wel wat restauratie nodig, aldus
Kemperman. “Die is nu grotendeels
klaar, al moet er nog wel wat aan het
dak gebeuren. Al met al heeft dat ons
tot nog toe zo’n 6.000 euro gekost.”
De wapenschilden van de heren van
Kasteel Huys ter Horst, die eerst de
kiosk sierden, zijn nu in het bezit van de
Oudheidkamer, aldus een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas.
Kemperman: “De kiosk telt acht zijden,
waar in totaal zestien platen kunnen
hangen. Het lijkt ons leuk om iets te

www.bakkerijbroekmans.nl

Incl. koffie, thee, een heerlijke
Leurs-wafel en materialen

BLOEMEN
WORKSHOPS
NIEUW!

Geen valse
verwachtingen
scheppen

Vervolg voorpagina

De kiosk stond van 1985 tot
eind 2008 op het Wilhelminaplein
in Horst. Na de herinrichting van het
plein was er geen plek meer voor de
kiosk, waarop gemeente Horst aan
de Maas besloot het gebouwtje van
de hand te willen doen. “ Wij hebben
toen aangegeven dat wij de kiosk wel
graag wilde hebben”, vertelt Henk
Keperman aan, terwijl om hem heen
de leden van de muziekvereniging
zich verzamelen. “Naar onze mening
past een kiosk bij het museum. En als
het dan om een gebouw gaat dat
uit de gemeente komt, is dat alleen
maar leuk.” Het heeft wel even
geduurd voordat de kiosk daadwerkelijk geplaatst werd, beaamt hij.
“Hij heeft inderdaad enkele jaren bij
ons in de opslag gestaan. Doordat
eerst de uitbreidingsplannen van het
museum afgerond moesten worden,
heeft het even geduurd voordat de
kiosk geplaatst kon worden. Ook hebben we even moeten bekijken waar

De lekkerste bakker bij u in de buurt

maken wat verwijst naar de zestien
kerkdorpen. Een van onze vrijwilligers
Maj Keijsers schildert en heeft voor de
opening twee tekeningen gemaakt
met daarop de patroonheiligen van
Melderslo en Horst. Misschien dat we
dat voor elk dorp doen.”

elke
zondag
open

Kom jij een gratis
Moederdagcadeautje maken
op 13 mei?

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Meer info en
reserveren
via 077-321 6000
of www.leurs.nl

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!

Kwaliteit heeft een naam

Kemperman mocht
zelf dirigeren
Speciaal voor de opening
verzorgde Muziekvereniging
Eendracht een optreden. En dat
was niet toevallig. “Grad Gubbels
was één van de oprichters van de
muziekvereniging. Hij was tevens
bewoner van boerderij De Locht.
Vandaar dat we de vereniging
vroegen op te treden.” Voor deze
gelegenheid mag Kemperman zelf
even het dirigeerstokje ter hand
nemen. “Maar niet meer dan een
paar maten, daarna geef ik het snel
weer terug”, lacht hij.

14 mei Moederdag
verras haar met verse asperges!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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‘Focus is het belangrijkste’

Naam
Woonplaats
School
Richting

Sam Domaniecki (16)
Meterik
Citaverde College
vmbo-basis

Voor Sam zijn de examens begonnen met
het vak Nederlands. In de weken van tevoren
heeft ze flink geleerd. Voorbereiden op alle
examens doet ze altijd op dezelfde manier
met behulp van kleine samenvattingen van
de lesstof. “Die lees ik dan hardop voor en
hierbij stel ik mezelf telkens vragen die ik

moet beantwoorden met de samenvatting.”
Speciale rituelen voordat ze begint aan een toets
heeft Sam niet. “Van tevoren zorg ik gewoon dat
ik heel goed focus met leren, dat is voor mij het
belangrijkste.” In totaal moet Sam vier toetsen
maken. “Het meest zenuwachtig ben ik voor de
examens biologie en wiskunde. Ik ben niet zo’n
held in wiskunde, hier heb ik veel moeite mee.
En biologie is heel veel stof om te leren.” In haar
examen Engels heeft ze wel veel vertrouwen.
“Dat is mijn beste vak en ik kan het ook heel
goed, al zeg ik het zelf.”

Naam
Woonplaats
School
Richting

Ashley Kraus (16)
Sevenum
Citaverde College
vmbo-basis

Ashley heeft in totaal vier examens op het
programma staan: Nederlands, wiskunde,
Engels en biologie. Nederlands is de eerste
toets die zij moet maken. “Ik heb me
goed voorbereid”, vertelt ze. Voor ze aan
een examen begint zorgt ze dat ze zich
kan ontspannen door muziek te luisteren.

“Het zenuwachtigst ben ik voor Engels. Dat
is niet mijn beste vak en ik heb er heel veel
moeite mee.”
Voor haar tweede examen, wiskunde, is Ashley
juist helemaal niet zo zenuwachtig. “Hier hoef
ik normaal gesproken nooit voor te leren om
het goed te doen. Als ik dus voor dit examen
wel goed leer, dan komt dat helemaal goed.”
Als Ashley slaagt voor haar examens gaat ze
een sport- en recreatieopleiding volgen. “Ik ben
altijd al veel met sport bezig en daarnaast kom
ik graag onder de mensen.”

Dodelijk ongeluk A73
Op de A73 ter hoogte van Grubbenvorst heeft op vrijdagmorgen 5 mei een auto-ongeluk
plaatsgevonden. De automobilist, een 61-jarige man uit Tienray, is daarbij om het leven
gekomen.
Het ongeluk vond rond 06.15 uur
vrijdagochtend plaats. Door onbekende
oorzaak raakte de auto van de weg en
belandde in de berm. Het slachtoffer, een
man van 61 jaar uit Tienray, werd door de
brandweer uit de auto bevrijd en met een

ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.
Als gevolg van het ongeluk was de rijstrook
afgesloten en stond er enige tijd file op
de A73. De politie doet onderzoek naar de
toedracht van het ongeval.

Gehaktbal met spijkers
in hondenhok
In Kronenberg heeft vrijdag 5 mei een onbekend persoon een gehaktbal met spijkers
in een hondenhok gegooid.
De hond kreeg hierdoor veertien spijkers
binnen, maar heeft het voorval na een twee
uur durende operatie bij de dierenarts over-

leefd. Op Facebook doet de eigenaresse van
de hond een oproep naar de dader om zich te
melden.

Gestolen veulen terecht
Een veulentje van twee weken oud is in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei
gestolen uit een wei aan de Daniëlweg in Melderslo. Het dier werd zondag later op de
ochtend weer terug gevonden.
Zondagochtend deed de politie Horst
een oproep om uit te kijken naar het veulen.
Omdat het nog zo jong is, heeft het vier tot
vijf keer per dag voeding nodig. Het dier werd
uiteindelijk in een afgelegen gebied, in goede

gezondheid, op de openbare weg gevonden.
“Mogelijk dat het veulen is vrijgelaten door alle
media-aandacht”, aldus de politie. “Het diertje
kon niet ontsnappen uit het weiland en zou
haar moeder nooit verlaten.”

Naam
Woonplaats
School
Richting

Matty Cortenbach (17)
Horst
Dendron College
havo

Het eerste examen dat Matty op zijn programma
heeft staan is Nederlands. Daags erna mag hij
zich buigen over het examen geschiedenis.
Voor Matty is het de tweede keer dat hij
eindexamen doet. “Ik heb op het vmbo gezeten,
dus ik weet hoe de examens gaan en hoe ik
me daarop moet voorbereiden. Ik oefen van

elk vak minstens een examen. Dat doe ik niet
elke dag maar alleen wanneer ik tijd heb om
een heel examen te maken, want dan weet ik
hoe ik met de tijd zit voor het echte examen.
Voor de moeilijke vakken, wiskunde B en
natuurkunde, probeer ik meerdere examens
te maken en extra goed te leren.” Zijn moeder
steekt bij elk examen een kaarsje aan. “Maar van
mij hoeft dat niet per se, want het is niet zo dat
het daardoor altijd beter gaat. Na de middelbare
school ga ik in Tilburg de opleiding sport en
economie volgen.”
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Het is weer zo ver: de eindexamens zijn begonnen. Leerlingen van het Dendron College en Citaverde College ploeteren, zwoegen en zweten de komende weken op de allerlaatste toetsen van
hun middelbare schoolcarrière. HALLO Horst aan de Maas volgt Sam, Ashley, Matty, Puck en Anke tijdens de eindexamens.

Naam
Woonplaats
School
Richting

Puck Verheijen (18)
Lottum
Dendron College
havo

Voor Puck beginnen de eindexamens op
donderdag 11 mei met het vak Nederlands.
Vervolgens vindt op vrijdag 12 mei het
eindexamen geschiedenis plaats. Ook Puck
heeft al een keer eindexamen gedaan. Twee
jaar geleden zat ze in de eindexamenklas
van het vmbo. Om zich voor te bereiden

heeft ze een strakke planning gemaakt. “Als
voorbereiding op mijn examens heb ik een heel
schema gemaakt met hoe laat ik opsta en wat
ik die dag ga doen. Tot nu toe werkt dit best wel
goed, omdat het me een overzicht geeft van
wat ik nog moet doen en wat niet. Ik maak me
over beide examens niet echt zorgen. Spannend
is het wel.” Gelukkig weet ze al dat ze na de
zomer terecht kan in Utrecht. “Na de middelbare
school ga ik journalistiek studeren op het HU
in Utrecht. Voor deze opleiding ben ik ook al
aangenomen.”

Naam
Woonplaats
School
Richting

Anke Verbeek (19)
Grubbenvorst
Dendron College
vwo

Anke heeft haar eerste examen al achter de
rug, op woensdag 10 mei startte zij met het vak
Nederlands. “Nederlands is een van mijn betere
vakken dus dat komt wel goed denk ik”, zegt
ze. Uiteraard heeft ook zij zich voorbereid op
de examens. “ Ik denk dat de beste manier om
je voor te bereiden op de examens is, gewoon

zoveel mogelijk examens oefenen van vorige
jaren. Als je daar een fatsoenlijk punt voor kan
halen, moet dat ook wel lukken bij de echte
examens.” Ze geeft aan dat ze een beetje opziet
tegen vrijdag 12 mei. ”Dan heb ik twee examens
op een dag: Engels en Geschiedenis. Die dag ben
ik dus 6 uur examens aan het maken! Daar ben
ik wel een beetje bang voor. Na de middelbare
school wil ik de vooropleiding beeldende kunst
en vormgeving gaan doen aan de kunstacademie.
Het liefst in Utrecht aan de HKU. Het is nog wel
even spannend of ik word toegelaten.”

Zondag 21 mei 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
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De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST
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Op 4 oktober 2016 heeft Californie Lipzig Gielen Geothermie B.V. te Horst, een aanvraag ingediend om een
vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting
Nieuw Erf huisnummer 3, gelegen in de gemeente Horst aan de Maas.
De vergunningaanvraag betreft de oprichting van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van aardwarmte.
Er zullen diverse onderdelen van de aardwarmte-installatie gebouwd worden en een hekwerk.

zondag 14 mei open

De Minister is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.
Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 12 mei 2017 gedurende zes weken ter
inzage op de secretarie van de gemeente Horst aan de Maas te Wilhelminaplein 6, 5961 Horst. Wij adviseren u voor
de inzage van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 077 477 9777).
Tot en met 22 juni 2017 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar maken
aan:
Ministerie van Economische Zaken
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving
T.a.v. mw. C. Sayginer
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. C. Sayginer (tel. 06 15 11 86 25) van het Ministerie van Economische
Zaken.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

van 12.00 tot 17.00 uu

r

Perkplanten
in terraspot

Diverse soorten. Ø 29 cm.
Per stuk

14.99

9.

99

14 mei

Moederdag!
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“Ik wil leave…”
We zijn met je meegegaan tot zover we konden,
nu moeten we je helaas laten gaan.
Op dinsdag 2 mei 2017 overleed in de leeftijd van 77 jaar

Toos, van ons weggegaan in de late lente namiddag
Toos, haar stoel die voortaan leeg blijft
Toos, haar stem die we nu niet meer horen
Toos, die vrede had om te gaan

Jan Achten
echtgenoot van

Het is goed zo, rust zacht

Truus Achten-Peeters

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend in al die jaren dat zij bij ons was,
laten wij weten, dat op 72-jarige leeftijd
is overleden onze lieve zus en tante

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Horst, Truus
Baarlo, Chris en Trix, Marlin
Melderslo, Karin en Peter

Toos Linders

Afhangweg 23, 5961 EA Horst.

Hennie Linders
Mia Linders – Thiesen †
Nelly Faessen – Linders
Wiel Faessen †
Neven en nichten

Jan Achten
Jan was gedurende vele jaren penningmeester van onze vereniging.
Wij wensen Truus, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
in deze moeilijke tijd.
Bestuur en leden voetbalvereniging SVEB

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

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

Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden vanaf € 150,00 incl.
tapijt. Laminaat € 24,95 m2 incl.
leggen. Raambekleding gratis meten
en monteren. Gratis offerte bij u thuis.
Bel 06 16 37 45 14.

Woning boedel ontruiming.
Boedelontruiming, verhuizen,
transport, klussen in en rond huis.
Twedde Kans Kringloop, Goed eerlijk
en niet duur. 06 21 23 88 89
Ber Heijligers.

Magnetiseren, paranormaal, foto
behandeling voor operatie of rijbewijs,
reikicursussen. 06 22 73 48 17.

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

Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.

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

Heerlijke verse asperges.
Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges! Ook geschild. Open ma-vr
10-12u en 13-17u, za 9-17u, zo op
afspraak. Verhaeg Asperges Kranestr
38 Horst tel. 077 398 65 90.
Voor groenteplanten o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
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.

Bets ZandersWijnhoven
80 jaar
Proficiat van alle kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Chrit Linders
Truus Linders – Vermazeren †

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 6 mei.
Een speciaal woord van dank aan Dr. Hazeleger cardioloog
en team cardiologie van Viecuri, Buurtzorg, Dr. Janssen Lottum
en het Buurtzorghuis Hospice Doevenbos
voor de goede zorgen.

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden
van ons gewaardeerde lid

10 mei 2017

Luc Teluij
& Lieke Janssen
trouwen op 19 mei 2017
om 14.00 uur in het
gemeentehuis van Horst.
U bent van 19.30 tot 20.30 uur
van harte welkom
op onze receptie in
“Harmonie Eten & Drinken”,
Hoofdstraat 8 te Lottum.

Swolgen, 9 mei 2017
Kanakker 32
5866 BC Swolgen

Toos is opgebaard in Afscheidshuis ’t Pastoërsweike, Bosweg 5,
5866 AC Swolgen. Indien U persoonlijk afscheid van Toos
wilt nemen dan kunt U hiervoor een afspraak maken
via Gerrie van den Hoef Uitvaartbegeleiding,
telefoonnummer 06-19082814.
We zullen Toos gedenken tijdens de avondwake,
die wordt gehouden op vrijdag 12 mei 2017 om 19.00 uur
in de H. Lambertuskerk, Mgr. Aertsstraat 6 te Swolgen.
Tevens nodigen wij U allen uit om samen met ons afscheid
te nemen van Toos tijdens de crematiedienst op zaterdag
13 mei 2017 om 11.00 uur in de aula van Yarden Crematorium
Venlo-Blerick – Grote Blerickse Bergenweg 30 - 5927 PB Venlo.
Een speciaal woord van dank aan huisartsenpraktijk
Meerlo en Proteion voor de goede zorg voor Toos.
Mocht U iets willen geven dan wordt in plaats van bloemen
een donatie voor het KWF Kankerfonds op prijs gesteld.
Hiervoor zijn bij beide diensten collectebussen aanwezig.

Tinny en Suzanne
geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 19 mei 2017
om 14.00 uur
bij de kasteelruïne,
Kasteellaan 1, in Horst.
U bent van harte welkom
op onze receptie
van 19.30 tot 21.30 uur op
Heijnenstraat 55, in Hegelsom.



Geboren

T.k. gevraagd woning Sevenum.
Te koop gevraagd: een leuke
eengezinswoning in Sevenum.
Heb je plannen on je woning te
verkopen? Bel me dan gerust op nr.
06 12 12 60 36.

Garageverkoop zaterdag 20 mei van
10.00 uur tot 14.00 uur! Veel boeken
(als nieuw), kinderkleding, speelgoed,
kleding volwassenen en kleine
meubelstukken en woonaccessoires.
Ericaplein 106 te Grubbenvorst.

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

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

Neri

8 april 2017
Dochter van
Thomas en Joske van Gassel
Hof te Berkel 22
5961 KX Horst

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

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
www.arendseuitvaartzorg.nl
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‘College handelde onrechtvaardig bij v
 erkoop
Kasteelboerderij’
Hoewel de verkoop van de Kasteelboerderij in Horst twee jaar geleden is afgerond, zit het Andries Brantsma
uit Hegelsom nog steeds niet lekker. Brantsma, lid van de lokale D66-fractie maar in dit geval zelfstandig
opererend, maakte een rapport voor de gemeenteraad dat volgens hem laat zien dat de verkoop destijds niet
rechtvaardig is verlopen.

zaak willen duiken. “Ik doe dit niet
vanwege die twee ton. Dat is natuurlijk
een hoop geld, maar het gaat mij veel
meer om het karakter en onkunde
dat dit college heeft laten zien. Niet
alleen bij dit project, maar keer op keer
weer.” Met het voltooien van het rapport geeft hij het stokje nu door aan de
gemeenteraad, in de hoop dat zij een
raadsenquête instelt. Bij zo’n enquête
wordt een commissie aangewezen die
onderzoek doet naar een onderwerp

waarbij openbare verhoren onder ede
kunnen worden gehouden. “Nu is de
gemeenteraad dus aan zet. Maar hier
houdt het voor mij nog niet op. Ik
ben pas klaar als ik de indruk heb dat
er inhoudelijk over is gesproken en
als eindelijk boven tafel komt wat er
nu echt is gebeurd. Dat moet helder
worden.” Verantwoordelijk wethouder
Bob Vostermans geeft aan nog niet te
kunnen reageren omdat hij het dossier
nog niet heeft gelezen.

Geluidsoverlast schutterij

Rechtbank: gemeente
hoeft niet te handhaven
De Raad van State erkende woensdag 10 mei dat het eerder genomen
besluit van gemeente Horst aan de Maas, om handhavend op te treden
tegen schutterij St. Jan in Grubbenvorst, in eerste instantie onvoldoende
gemotiveerd was. Toch hoeft zij niet handhavend op te treden, omdat de
toelichting tijdens de zitting wel voldoende was.
In 2015 werd de Kasteelboerderij
in Horst door de gemeente verkocht
aan ondernemer Erik Janssen van
café De Lange, die hier een pannenkoekenrestaurant in gaat beginnen.
Daarvoor moest pachter Frank Kuijpers
wijken. Een opmerkelijke verkoop,
vonden velen destijds. Ophef was er
onder raadsleden en inwoners van
de gemeente over onder andere de
lage verkoopprijs van 135.000 euro
plus afkoopsom van 65.000 euro, het
feit dat niemand anders dan Janssen
de kans kreeg een bod te doen en
de volgens de politiek ondoorzichtige
communicatie van het college van B&W
over deze zaak. Waarom is de kasteel-

boerderij voor zo’n 250.000 euro minder dan de WOZ-waarde verkocht aan
de ondernemer? Heeft de gemeente
wel een volledig taxatierapport uit
laten voeren bij de verkoop van het
pand? Waarom waren deze taxatierapporten niet meteen openbaar? Voor
hoeveel euro is er precies aan achterstallig onderhoud? “Allemaal vragen die
destijds gesteld zijn, maar waar geen
directe heldere antwoorden op kwamen. De wethouder creëerde een mist,
daar werd ik achterdochtig van”, aldus
Brantsma. Hij zette voor de gemeenteraad alle feiten op een rijtje die
volgens hem aantonen dat het college
schimmig heeft gehandeld bij de ver-

koop. Hiervoor heeft hij onder andere
gesproken met Frank Kuijpers, de
vorige uitbater van de Kasteelboerderij.
“De veel te lage verkoopsom is niet te
verklaren. Verantwoordelijk wethouder Vostermans schetste telkens het
overdreven beeld dat Kuijpers niets
ondernam en het pand liet verslonzen
om zo dit lage bedrag goed te praten.
Een rookgordijn. Ook Kuijpers droeg
allerlei initiatieven aan voor het pand,
maar hem heeft de gemeente telkens
laten bungelen. Janssen daarentegen wordt alle ruimte geboden. Die
voorkeursbehandeling is niet eerlijk.”
Brantsma hoopt met zijn rapport medestanders te vinden die nog eens in de

Wereld Fairtrade Week
Tijdens de raadsvergadering van Horst aan de Maas op dinsdag 9 mei, die in de Wereld Fairtrade
Week viel, deelde werkgroep Fairtrade Horst aan de Maas een bordje met eerlijke zoetigheden aan de
aanwezige raadsleden. Hannie ten Brink en Francine Thielen van de werkgroep wilden hiermee laten
zien dat de gemeente bezig is om het predicaat Fairtrade Gemeente te behalen. “Begin 2016 hebben
enkele enthousiastelingen daarom een werkgroep gevormd en momenteel zijn we druk bezig met
gesprekken en contacten met ondernemers, horeca en scholen om erachter te komen hoe we er in
Horst aan de Maas op dit moment voorstaan”, aldus Ten Brink. Eind 2017 wil de werkgroep haar
rapport presenteren aan de landelijke jury om zo in 2018 het Oranjeschildje te mogen plaatsen.

Omwonenden van Schutterij Sint
Jan in Grubbenvorst klagen al jaren
over geluidsoverlast. De gemeente
ging eerder niet in op het verzoek
tot handhaven, omdat de schutterij
volgens haar voldeed aan alle regels,
waardoor er geen mogelijkheid
was om maatregelen te nemen. De
omwonenden gingen tegen dit besluit
in beroep. In november 2015 deed de
Afdeling bestuursrechtspraak al een
uitspraak waarin zij het gemeentebestuur opdroeg een nieuw besluit op
het handhavingsverzoek te nemen.
Volgens de rechtbank was het besluit
van het gemeentebestuur op het punt

van het geluid niet voldoende gemotiveerd. Zij droeg daarop de gemeente
op extra geluidsmetingen te doen.
Omdat gemeente Horst aan de
Maas op basis van het nieuwe onderzoek haar verzoek voor handhaving
voor de tweede maal heeft afgewezen, gingen de omwonenden in maart
van dit jaar opnieuw in beroep tegen
dat besluit.
De rechtbank oordeelt nu dat de
gemeente het verzoek om handhaving terecht heeft afgewezen maar
dit onvoldoende heeft gemotiveerd in
het besluit. De toelichting die zij in de
zitting gaf was echter wel voldoende.
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Er is niets dat voorgoed verdwijnt als je de herinnering bewaart

Jan Kuijpers
†

*27 november 1940

5 mei 2017

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

Jan en Annie
Hesen-Cox

Zus Kuijpers-Hofmans
Kinderen en kleinkinderen
Wij nemen afscheid van Jan op 11 mei 2017 om 16.00 uur
in het crematorium Boschhuizen te Venray.
Correspondentieadres:
Gebr. Van Doornelaan 40a, 5961 BC Horst.

Verdrietig, maar dankbaar voor zijn bijdrage als
vrijwilliger bij ons museum gedurende meer dan 27 jaar,
nemen wij afscheid van

Wim Poels
Wij hebben hem leren kennen als een harde werker
die veel werk verzet heeft voor de bouw en het onderhoud
van ons museum.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
en verdere familie veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Bestuur en alle vrijwilligers van
Museum de Locht te Melderslo

Voor vervoer van groente en fruit
rondom Venlo zijn wij op zoek naar
een chauffeur met rijbewijs CE.
Het betreft dagdiensten voor 38 uur
per week. Beloning volgens CAO
Groothandel in groente en fruit.
info@impexheemskerk.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.

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website! Bel mij op
06 31 52 45 17.
www.groenateliermarian.com
Moederdag, een mooie krans voor
op tafel of aan de deur compleet, of
laat je eigen krans naar eigen smaak
opmaken. Voor meer mogelijkheden
kijk op de site of op facebook.
Te koop bbq pakketten, het vlees is
ingevroren en vacuüm verpakt. Fam.
Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.

EN

50%

korting

12 mei 2017 zijn

Theo en Annie
Versteegenvan Issum
50 jaar getrouwd!

Ons huis, één bloemenpracht,
een mand boordevol kaarten,
een zee van mooie woorden,
een dag om nooit te vergeten.
Wij willen iedereen, van
burgemeester t/m harmonie,
heel hartelijk bedanken
voor het welslagen van ons
diamanten huwelijksjubileum.
Het was in één woord geweldig!

Leny en Sjraar
in ’t Zandt-Simons
kinderen en kleinkinderen

Hartelijk bedankt
voor de vele felicitaties
ter gelegenheid van ons
gouden huwelijk.

Jan en Mia
Theunissen-Bouten
Meerlo

op uw

2e beha

*T/M 20 MEI 2017 ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

Piet en Tony
Heldens-Seuren
zijn op 25 mei
60 jaar getrouwd
p.o. Buffalo
South-Gippsland 3958 Australië

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS

Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl

Themapark Optische Illusies

Zorgen over verkeeren parkeerdruk
Raadsleden van gemeente Horst aan de Maas maken zich zorgen over
de parkeer- en verkeerssituatie rondom de Tienrayseweg als daar straks
Maasdal Mystery, het themapark over optische illusies, opengaat. Daar
spraken zij tijdens de raadsvergadering van gemeente Horst aan de Maas
op dinsdag 9 mei over.
Tijdens de raadsvergadering werd
het bestemmingsplan voor de nieuwe
attractie aan de Tienrayseweg goedgekeurd. Wel gaven alle partijen aan
zorgen te hebben over de beschikbare
parkeerplaatsen en de verkeersdrukte in het gebied als inderdaad de
beoogde 60.000 bezoekers per jaar
gehaald wordt. “De wegcapaciteit
is te klein als er zoveel bezoekers
komen”, aldus Jan Wijnen van PvdA.
Ook Essentie vraagt zich af of het wel
haalbaar is om genoeg parkeerplaatsen in te richten.
Een andere zorg is de landschappelijke inpassing van het themapark,
aldus D66 en SP. “Het themapark is

zeker een toegevoegde waarde voor
de toeristische sector in Horst aan
de Maas. Maar de Kasteelse Bossen
moeten een natuurlijk gebied blijven,
geen pretpark. Daar hebben we er al
een van”, vond Bart Cox van SP.

In samenwerking
met ondernemers
Verantwoordelijk wethouder Bob
Vostermans geeft aan de verkeersdrukte en parkeergelegenheden te
blijven monitoren. “In samenwerking
met de ondernemers, want het is
eerst zijn taak om voor parkeergelegenheid te zorgen.”

Stimulerings
maatregelen voor
duurzame woningen
Starters die een bestaande woning willen verduurzamen, kunnen
hiervoor in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 6.000
euro van gemeente Horst aan de Maas. Ook stelt de gemeente een
koopsubsidie in voor kopers van een levensloopbestendige of gasloze
woning. Op deze manier wil de gemeente een meer duurzame voorraad
woningen in Horst aan de Maas vormen.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Horst aan de Maas op
dinsdag 9 mei stemde de gemeenteraad in met het voorstel om duurzaamheidssubsidies voor starters in
te stellen. Zo kunnen starters gratis
advies krijgen over het verduurzamen
van een bestaande woningen. Als zij
daadwerkelijk zo’n woning duurzamer
willen maken, kunnen zij in aanmerking komen voor een subsidie van
maximaal 6.000 euro. Kopers van
een levensloopbestendige woningen
kunnen een koopsubsidie krijgen
van 8.500 euro en voor een gasloze
woning geldt een koopsubsidie van
3.000 euro, mits voldaan wordt
aan bepaalde voorwaarden. Deze
maatregelen komen in plaats van de
koopsubsidie voor nieuwbouw van
starterswoningen, die wordt beëindigd in oktober.

Kiezen voor verbouw
bestaand huis
“Met deze maatregelen willen we
starters stimuleren om geen nieuwe
woningen te bouwen, maar te kiezen
voor de verbouw van een bestaand
huis”, aldus verantwoordelijk wethou-

D’n Bongerd zoekt chauffeur.
Zorgboerderij in Sevenum zoekt
enthousiaste chauffeur om tussen
16:00 en 17:30 te helpen onze gasten
naar huis te brengen. (9 persoons
bus). Irma 077 850 18 31
info@zorgboerderijdnbongerd.nl

der Bob Vostermans. Tot 2032 wordt
namelijk een groei van het aantal
huishoudens en dus mensen die een
huis nodig hebben verwacht, maar
daarna gaat dit afnemen.

Onderzoek
Hoewel alle partijen instemmen
met het voorstel, vinden zij dat er
ook onderzocht moet worden of de
stimuleringsmaatregelen in plaats
van alleen voor starters ook voor
alle doelgroepen zouden toegepast
kunnen worden. “Niet iedereen
wordt nu bediend, het zijn vooral
de starters die profiteren”, stelt Eric
Beurskens van Essentie. De partij
stelt in een motie die unaniem wordt
aangenomen voor om een onderzoek
in te stellen naar het breder
verduurzamen van de woningmarkt.
“Misschien kunnen de maatregelen
gelden voor alle bestaande woningen.
Het fonds zou dan bijvoorbeeld deels
subsidie en deels lening kunnen
worden.” Wethouder Vostermans
geeft aan het verbreden van de
maatregelen te gaan onderzoeken. Hij
waarschuwt de raad dat het budget
voor duurzaamheid dan wel steeds
kleiner wordt.

Workshop ‘’Maak je eigen trend’’.
Problemen met het vinden van goed
passende kleding? Volg een workshop
(5 lessen) en maak onder vakkundige
begeleiding een kledingstuk op
maat. Start 24-5 om19.30u interesse:
bydelene@ziggo.nl 06 10 73 10 27.
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GEPLUKT Jeu Vermazeren

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.

we.” Er was in die tijd veel armoede
maar op het platteland waren de
gezinnen gelukkig nog enigszins
zelfvoorzienend.

Schuilen onder
de grond
Toen Jeu een jaar of twintig was,
brak de Tweede Wereldoorlog uit.
“Alle mannen moesten toen eigenlijk
naar Duitsland, maar wij wilden niet.
We hebben toen met een groepje
mannen vier weken lang in de bossen onder de grond in Broekhuizen
geschuild,” vertelt Jeu. Daar waren ze
echter niet lang veilig. Het hele dorp
moest van de Duitsers leeg en via
Swolgen kwamen Jeu en zijn familie in
Horst terecht. Ook daar werden ze weggestuurd, ditmaal door de Engelsen, die
meer ruimte nodig hadden. De grote
groep evacuees vertrok te voet naar
Eindhoven, waarna Jeu en zijn familie
uiteindelijk in Aalst terechtkwamen.
Het gezin Vermazeren woonde daar
één winter lang op een boerderij.
Daarna kwam de bevrijding. “Na vier
jaar oorlog, waren we toen weer
gelukkig,” vertelt Jeu.

Werken om alles
weer op te bouwen

Hij is 101 jaar oud en heeft zo’n beetje alles meegemaakt, van de komst van de telefoon, de auto en het
vliegtuig tot de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Deze week wordt Jeu Vermazeren uit Horst geplukt.
Jeu werd geboren in Broekhuizen.
Hij groeide op in een groot gezin met
negen kinderen. Zijn jeugd was goed.
“Ik herinner me het spelen en ravotten

met de kinderen uit de buurt. Met hen
ging ik ook naar school.” Na de lagere
school moest Jeu meteen aan het werk
in de land- en tuinbouwsector. “Het

was niks als werken voor heel weinig
geld,” vertelt Jeu, “,want de boeren
waar we voor werkten hadden ook niet
meer. Zestig gulden per jaar verdienden

Na de oorlog brak echter opnieuw een zware tijd aan.
Terug in Broekhuizen bleek alles
door de Duitsers vernietigd te zijn.
Jeu: “Ons huis, het dorp, alles was
kapot. Het was werken, werken,
werken om het weer opgebouwd
te krijgen.” Bovendien was vader
Vermazeren in de oorlog omgekomen.
Omdat Jeu’s broers en zussen allemaal
het huis uit waren, bleef hij met zijn
moeder achter. “Iemand moest moeder
opvangen, vroeger hadden ze niet net
als nu bejaardentehuizen,” zegt Jeu.

“Op de kermis in Swolgen trof ik
een goede meid,” gaat Jeu verder. “En
bij haar, Gon, ben ik gebleven.” In 1949
trouwde het stel en samen kregen Gon
en Jeu vier kinderen. Jeu startte zijn
eigen bedrijf, in eerste instantie een
vermeerderingsbedrijf, daarna een tuinbouwbedrijf met onder andere asperges, prei en augurken. “Het was hard
werken, maar het betaalde goed.” Op
zijn 64e stopte hij met werken. “Toen
hadden we het goed,” glimlacht Jeu.

Er is hier
altijd iets te doen
Inmiddels heeft Jeu acht kleinkinderen en acht achterkleinkinderen,
met een negende op komst. Hij woont
nu drie jaar in Hof te Berkel te Horst.
“Het is hier goed. Er wordt heel goed
gezorgd,” vertelt hij. “En er is altijd iets
te doen. Dat vind ik fijn, want ik ben
graag bezig.” Twee keer in de week
komt er een vrijwilliger om met Jeu te
wandelen. Verder zijn er bijna dagelijks
activiteiten als kaarten, gymnastiek
en kienen, houdt Jeu van lezen en
zingt hij graag. “Ik heb helaas de stem
niet meer, maar ik neurie nog wat,”
lacht hij. Jeu heeft veel meegemaakt.
Hij heeft de verschrikkingen van de
oorlog van te dichtbij gezien en ook
na de oorlog was het leven niet altijd
mooi voor Jeu. Hij verloor twee van
zijn kinderen en zijn vrouw, maar hij is
toch dankbaar. Bovendien heeft hij het
geloof om op terug te vallen. De katholieke kerk speelt een heel belangrijke
rol in zijn leven. “Ik zeg altijd: je komt
vanzelf een keer aan het bidden,”
vertelt Jeu. “Het was niet alles,”
zegt hij, terugkijkend op zijn leven.
“Maar hetgeen dat goed was, was ook
goed. Ik had een geweldige vrouw en
ik ben ook erg blij met mijn kinderen.
Ze helpen me nog iedere dag en daar
ben ik heel trots op.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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- Kunstgebit
- Kunstgebit
- Kunstgebit
- Klikgebit
- Klikgebit
- Klikgebit
- Implantaten
- Implantaten
- Implantaten
- Frameprothese
- Frameprothese
- Tanden trekken
- Frameprothese
- Reparaties
- Tanden
trekken
- Tanden trekken
Camp & Schelbergen
- Reparaties
Albionstraat
30a Leunen tel: 0478-582356
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
- Reparaties
Camp & Schelbergen

Prothesebehandeling in de
avond mogelijk

Prothesebehandeling in d
in d
avond
mogelijk
Weekendwaarneming voor
reparaties
Alle behandelingen onde
éénkostenloos
dak
Alle
behandelingen
onde
Altijd
informatieen
adviesgesprek
één dak
Weekendwaarneming vo
reparaties
Weekendwaarneming vo
reparaties
Alle behandelingen onder
avond
mogelijk
één
dak
Prothesebehandeling
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Anco lifestyle centre plaatst AED buiten
Anco lifestyle centre in Horst heeft een AED (automatische externe defibrillator) geplaatst aan de buitenzijde
van het pand.

in de buurt kan worden gebruikt, maar
veel verenigingen en bedrijven hebben
deze in een afgesloten pand hangen.
Hartstichting kwam in actie door
sportverenigingen in heel Nederland te
vragen om hun AED buiten te hangen
en om zo de veiligheid van hun buurt

te vergroten. Anco lifestyle centre organiseert daarnaast ook een reanimatiecursus, waarbij deelnemers leren wat
ze moeten doen bij een hartstilstand.
Voor aanmelden en meer informatie,
kijk op: www.gcnoordlimburg.nl/
reanimatie-centrum

Go Agro

Nieuwe fietsroute door
Horst aan de Maas
Leisure Port en Toeristisch Platform Horst aan de Maas lanceren op
dinsdag 23 mei de nieuwe fietsroute Go Agro Horst aan de Maas.
Met gebruik van de smartphone voert deze 30 kilometer lange route
langs bedrijven in de regio.

Dankzij een project met de
Vriendenloterij heeft Hartstichting
honderden AED-kasten in Nederland
verspreid. Anco lifestyle centre in
Horst ontving er ook een. Het centrum

besloot deze aan de buitenzijde van
het gebouw te plaatsen, zodat deze
ook beschikbaar is voor de omgeving
in de uren dat hij gesloten is. Bij een
hartstilstand moet voor de grootste

overlevingskans binnen 6 minuten
een AED worden ingezet. De ambulance doet er vaak langer over om ter
plaatste te komen. Het kan vele levens
redden als er een AED die buiten hangt

01

De route start in het centrum
van Lottum, bij Rozenkenniscentrum
de Rozenhof. Vervolgens worden
de fietsers (grotendeels) over de
fietsknooppunten door het landschap
geleid. Op diverse plekken is informatie beschikbaar over de bedrijven
in de vorm van foto’s, filmpjes en
gesproken teksten. Stopplekken zijn
onder andere Martens Asperges,
blauwebessenteler Blue Berrie Hill,
varkenszichtstal Aandenherenbosweg,
imkerij Akkie’s tuin en Smaak

boerderij de Gastendonk. De belevingsroute Go Agro Horst aan de
Maas is de eerste in een serie van
nieuwe producten die Leisure Port,
in samenwerking met de toeristische
platforms, introduceert in 2017.
Op dinsdag 23 mei wordt de
route feestelijk in gebruik genomen.
Dit vindt plaats bij Martens Asperges
in Tienray, van 14.45 tot ongeveer
16.00 uur. De opening van de route
wordt verricht door Eric Geurts, gedeputeerde van provincie Limburg.

winkel&bedrijf
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PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Horst

STERK

Podotherapie Hermanns
In 2002 legde podotherapeut Yvonne Hermanns de basis voor Podotherapie Hermanns. Sindsdien is deze
onderneming flink gegroeid en heeft inmiddels 75 vestigingen verspreid over Limburg, Brabant en Zeeland.
Een van de belangrijkste kwaliteitspunten van
Podotherapie Hermanns is het feit dat ze nauw samenwerkt met andere disciplines in de zorg, zoals fysiotherapeuten, manueeltherapeuten maar ook bijvoorbeeld
pedicures. Deze samenwerking zorgt voor snelle hulpverlening voor de patiënten en een optimale zorg door
overleg met haar samenwerkingspartners.
Podotherapie in Horst aan de Maas
Met haar hoofdlocatie in Horst en nevenlocaties
in Grubbenvorst, Sevenum en Meerlo is Podotherapie
Hermanns goed vertegenwoordigd in de gemeente Horst
aan de Maas. Stan Kessels is 5 dagen per week werkzaam
op de hoofdlocatie in Horst. ‘Een podotherapeut behandelt
de meest uiteenlopende klachten aan het bewegingsapparaat, hierbij moet je denken aan klachten aan de voeten,
benen, knieën, heupen en de onderrug. Vaak worden
deze klachten veroorzaakt door een verkeerde voetstand’,
aldus Stan Kessels.
Podotherapie voor u
‘Veel mensen denken dat wij alleen steunzolen maken,
maar we doen zoveel meer. Wij kijken niet alleen naar de
stand van het bewegingsapparaat, maar ook afwijkende
teenstanden en nagelproblematiek. Daarnaast zijn we
opgeleid in het geven van schoenadviezen, sportadviezen
en verhelpen we klachten door middel van oefeningen.’
‘Wij zien een diversiteit aan patiënten. Van jong tot oud,
van (top)sporters tot mensen met diabetes of reuma.
Door middel van een uitgebreid onderzoek achterhalen we
het probleem van de klachten en wordt therapie op maat
toegepast. Dit kan een tijdelijke therapie zijn zoals een vilttherapie of taping, of een blijvende zoals een steunzool.’

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op
www.podotherapiehermanns.nl

Vastgoedonderhoud
Tel. 077 397 13 18
Beglazing
Schilderwerk
077 - 398 42 20

www.vanwellschilders.nl

Amputaties bij diabeten
Ook mensen met diabetes komen tegenwoordig bij
een podotherapeut om hun voeten te controleren.
‘We verrichten screeningen bij mensen met diabetes.
Hierbij controleren we de voeten en kijken we onder

andere of er drukplekken aanwezig zijn. Als deze aanwezig
zijn, kan dat leiden tot wonden en in het ergste geval tot
amputaties. Door de voeten goed te controleren en door
een betere drukverdeling te realiseren kan dit voorkomen
worden. Podotherapeuten en pedicures werken tegenwoordig heel nauw samen en zorgen er zo voor dat de
kans op wonden zo klein mogelijk is en de signalering zo
snel mogelijk wordt opgevolgd.’

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

Grubbenvorst Ursulineweide 3
Horst Herstraat 20
Meerlo Beatrixstraat 2
Sevenum Pastoor Vullinghsstraat 10
T 077 397 13 18 www.podotherapiehermanns.nl
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Nieuw kindcentrum ‘t Nest
Kinderopvang ’t Nest opent in Horst een nieuw kindcentrum: ’t Hôrster Nest. Het gebouw van de voormalige
Twister-school is geheel gerenoveerd tot een duurzame kinderopvanglocatie voor 0 tot 13-jarigen. In mei opent
’t Hôrster Nest haar deuren.

mogelijk natuurlijke materialen te
gebruiken. Er is een ontdektuin met
zandvlaktes, grasveldjes, banken
van boomstammen en beschutte
plekjes waar kinderen verstoppertje
kunnen spelen. In de voormalige

school is voor de jonge kinderen een
huiselijke sfeer gecreëerd. Daarnaast
is er op de locatie een keuken en
een atelier. De medewerkers bieden
daarnaast op de nieuwe locatie een
vrijetijdsprogramma aan.

50-jarig jubileum

Open dag Center Parcs
Center Parcs bestaat 50 jaar. Daarom houdt Center Parcs Het Meerdal
in America een open dag op zondag 14 mei. De open dag is van 10.00 tot
18.00 uur.
Tijdens de open dag kunnen
bezoekers allerlei activiteiten doen.
Zo is er een speurtocht, staan er
verschillende springkastelen op het
terrein en kan iedereen deelnemen
aan wedstrijden waar prijzen zijn te
winnen. Zo staat Laser Battle, Zip Wire
en boogschieten op het programma.
Ook zijn Orry & Friends aanwezig en
kunnen kinderen zich in het Kids Crea
Café laten schmincken. Verder is de
Ponyranch geopend, waar kindeIn het voormalige schoolgebouw
was al een peuterprogramma en
buitenschoolse opvang gehuisvest.
Ook wordt op deze locatie
samengewerkt met PSW Junior. In de
ontwikkelingsgroep krijgen kinderen

met een achterstand specialistische
begeleiding, zodat ze zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Met de
verhuizing van de basisschool naar de
voormalige Norbertuskerk ontstond
de kans om het gebouw en het

buitenterrein te moderniseren en het
aanbod uit te breiden met reguliere
dagopvang voor baby´s en peuters.
Bij de aanleg van het
buitenterrein is ervoor gekozen
om dit ruim op te zetten en zoveel

ren Rosi en haar vriendjes kunnen
bekijken. Ook is er deze open dag live
entertainment.
Center Parcs is een internationale
keten van vakantieparken. Het eerste
vakantiepark werd in Reuver geopend
in 1968. Centre Parcs Het Meerdal is
het derde park van de keten en werd
geopend in 1971 onder de naam
Bos en Strand. Die naam werd later
in Het Meerdal veranderd, om meer
mensen te trekken.

Toverland krijgt
Wing Coaster
Attractiepark Toverland in Sevenum krijgt in 2018 een nieuwe
achtbaan. De zogenoemde Wingcoaster heeft karretjes die niet over de
rails rijden, maar ernaast hangen.

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

Toverland wordt in 2018 anderhalf
keer zo groot. Het attractiepark breidt
dan uit met een nieuw entreegebied en
een nieuw themagebied. In dat nieuwe
gebied staan twee attracties centraal.
De Wing Coaster is de eerste achtbaan
van deze soort in de Benelux en gaat

meermaals over de kop. Daarnaast
komt er een ‘magische boatride’. Deze
waterattractie is voor alle leeftijden en
deels overdekt. In totaal gaat Toverland
ruim 7 hectare uitbreiden, waarmee
de oppervlakte van het park anderhalf
keer zo groot wordt.

Wat is een woning?
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
In 2011 is het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkoop
van woningen van 6 procent naar 2 procent gegaan, voor andere
onroerende zaken is het tarief 6 procent gebleven. De vraag is dus,
wat is nu een woning? Dat lijkt eenvoudig, we hebben immers
allemaal wel een beeld van wat een woning is, maar het blijkt in de
praktijk toch lastiger.

Na de invoering van de 2 procentregeling was er al snel discussie over
zogenaamde aanhorigheden. Een
aanhorigheid is bijvoorbeeld een tuin
of schuur die naar zijn aard bij de woning hoort. Een aanhorigheid is echter
zelf geen woning en dus zou betoogd
kunnen worden dat deze niet onder
het verlaagde tarief valt. Daarop is de
wettekst in 2013 aangepast zodat ook
aanhorigheden voortaan onder het
2 procent tarief vallen.
Dat wil niet zeggen dat alles wat
om of bij de woning ligt aanhorig is.
Volgens de rechter is bijvoorbeeld
een wei voor paarden, ook al ligt
deze bij de woning, zelfstandig en
valt zo’n wei onder het hoge tarief.
Ook een bouwkavel valt onder

het hoge tarief. Volgens de rechter is
een bouwkavel namelijk geen woning.
Als de fundering is gelegd, is er
sprake van een woning in aanbouw
en daarvoor geldt dan wel weer het
lage tarief. Ook een woning die op de
buitenmuren na gesloopt wordt, blijft
volgens de rechter nog steeds een
woning en kan gebruik maken van het
lage tarief.
Bij een bestaand pand gaat het
volgens de rechter om de oorspronkelijke bouwkundige aard en objectieve
bestemming. Latere wijzigingen doen
daar niet aan af als deze eenvoudig
weer ongedaan gemaakt kunnen
worden.
Zo is een schoolgebouw dat verbouwd wordt tot woningen volgens
de rechter geen woning. Een kantoorvilla, van oorsprong een woning,
blijft een woning ook al wordt deze
gebruikt als kantoor. Ook een woning
die in gebruik is als militair hospi-

taal en opvang- en adviescentrum
voor drugsverslaafden blijft een
woning. Een hospice is dan weer
geen woning, omdat het in dit geval
van meet af aan als hospice was
gebouwd en niet als woning.
Dan zijn er ook nog panden in
gemengd gebruik. Bijvoorbeeld
een woon- en winkelpand. Dat valt
voor het woongedeelte onder het
verlaagde 2 procenttarief, terwijl
over het winkelgedeelte 6 procent
overdrachtsbelasting moet worden
betaald.
Het kan dus best ingewikkeld
zijn om vast te stellen wat een
woning is.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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Schoolstraat 19A Swolgen Tel. 0478-692432 info@demiddelpas.nl
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Wat
zeg je?
In Horst aan de Maas krijgen anderstaligen, kinderen die de Nederlandse taal nog
niet machtig zijn, voortgezet onderwijs op
Taalrijk, een school in Hegelsom. Zij krijgen
dus geen les samen met Nederlandstalige
kinderen. Iets meer dan de helft van de
inwoners van Horst aan de Maas, 53 procent,
denkt dat gezamenlijk les de integratie echter
wel ten goede zou komen. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Sinds vorig jaar september is in Hegelsom
een internationale schakelklas gevestigd, Taalrijk.
Leerlingen van 12 tot 18 volgen hier vakken als
Nederlands en maatschappijleer. Als ze de taal
voldoende beheersen, kunnen ze doorstromen
naar het reguliere voortgezet onderwijs of naar
een mbo- opleiding. Op de vraag of het beter
voor de integratie zou zijn wanneer deze kinderen
samen les krijgen met hun Nederlandstalige

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Basiskennis Nederlands
is noodzakelijk’
Oneens
25%
Neutraal
22%

Eens
53%

Gezamenlijk onderwijs is
beter voor integratie
leeftijdsgenoten, antwoordt 53 procent ‘ja’. “In
het kader van integratie, en ook in het kader van

meeste mensen. Ook geven ze advies aan de
het opdoen van sociale contacten zou dit goed
‘nieuwe’ Nederlanders om zich de Nederlandse
zijn”, aldus deze persoon. “ Als kinderen in hun
gewoontes en gebruiken eigen te maken.
puberleeftijd alleen maar om kunnen gaan met
“Ben niet bang om hulp te vragen”, zegt iemand.
leeftijdsgenoten met dezelfde achtergrond, is
Ten slotte zegt nog een
het moeilijker om straks
ander: “Ik denk echter dat
weer contact te maken
integratie van twee kanmet Nederlandstaligen.
‘Taal spelenderwijs leren’
ten komt. De mensen uit
Dan creëer je in mijn
‘Je leert ook van elkaar’
het dorp moeten er ook
ogen al aparte groepen
voor openstaan, bereid
terwijl dat juist is wat
‘Niveauverschil moet niet
zijn te helpen en andersje niet moet willen,
te groot zijn’
taligen niet mijden.”
denk ik.” Toch worden
ook kanttekeningen
TipHorstaandeMaas
geplaatst bij gezamenlijk
is een samenwerkings
onderwijs. “Er moet wel een basiskennis van het
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
Nederlands zijn anders remmen ze de klas teveel en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
af”, vindt deze inwoner.
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
Inwoners werd ook gevraagd welke tip zij
www.tiphorstaandemaas.nl
zouden geven om beter te kunnen integreren.
Reageren?
Sluit je aan bij een vereniging, zeggen veruit de
www.hallohorstaandemaas.nl

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 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

Zichtstalbezoek van groep Kleefsedijk en Behoud de Parel
Het brandalarm zou af gaan in de zichtstal. Zaterdag 6 mei bezochten
leden van de werkgroep Kleefsedijk en vereniging Behoud de Parel het vrij
nieuwe zichtstallencomplex van Houbensteijn (een van de initiatiefnemers
in het NGB) met 15.000 vleesvarkens in de buurt van Heide bij Venray.
Behoud de Parel had een professionele fijnstof meter (Dylos DC100
Pro) meegenomen. De meter telt
fijnstofdeeltjes tot 2.5 mu. Dylos geeft
aan dat een concentratie van deeltjes
boven de 3.000 ongezond is. Het is
voorjaar met noordoostenwind, droog

en vrij zonnig. De concentratie fijnstof
is dan op zich al hoger. Wat meet je als
achtergrond fijnstof concentratie die
dag?
Grubbenvorst centrum: 2.010
binnen en buiten 2.931 (de nulmeting in Grubbenvorst). Deurneseweg

3.700 en Ysselsteynseweg bij Heide
3.740 (de nulmeting in Venray). In de
Houbensteijn zichtstal met zesduizend
varkens werd buiten een concentratie
van 5.500 en binnen in de publieks
kamer 8.312 gemeten. Hoe het niveau
is bij de vleesvarkens binnen? Die vraag
bleef open!
De lucht uit de stallen wordt met
luchtwassers behandeld. De fabrikant
van de luchtwasser stelt dat minimaal
85 procent van de fijnstof wordt weg-

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

gewassen. We meten de fijnstof in de
stallucht voordat die de luchtwasser
ingaat: een concentratie van 5.000.
Daarna meten we de lucht aan de uitlaatkant: 3.600. De reductie in de praktijk is dus slechts 28 procent. En dus
zeker niet de beloofde 85 procent.
Niet getreurd, want in Grubbenvorst
komt dan een bedrijvencomplex met
34.000 vleesvarkens. Een bedrijf dat
bijna 2,5 maal zo groot is en met meer
omwonenden dan in Heide.

Thuis is ter controle de
zogenaamde koekenpantest gedaan:
wentelteefjes gebakken op hoog
vuur totdat ze bijna zwart worden.
Het brandalarm begint flink lawaai
te maken. Ja, zo kunnen we de
varkenslucht verslaan! We meten
een concentratie voor PM2,5 van
9.342.
Teus Hagen, namens Vereniging
Behoud de Parel Grubbenvorst

15 jaar met een lach
dus tijd voor een open dag!
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www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

14.00 - 18.00 uur
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Bespreking Poll week 17

Ik grijp ook in bij noodsituaties
Het merendeel van de stemmers op onze poll van twee weken geleden,
69 procent, zegt niet te aarzelen om in te grijpen bij een noodsituatie. In plaats
van afwachten en alleen maar kijken, nemen zij het heft in eigen handen.
Zij deinzen er niet voor terug om een inbreker achterna te gaan of bij een
ruzie op straat tussen beide te komen. De overige 31 procent geeft eerlijk toe
dat niet te kunnen. Je kunt je namelijk ook afvragen of het wel zo slim is om

bijvoorbeeld een winkeldief in de kraag te vatten of in te grijpen bij een ruzie
op straat. Voor je het weet keren de ruziemakers zich tegen je en dan kan het
voor jou verkeerd aflopen. Of wat als je iemand met verwondingen wilt helpen,
maar niet de juiste handelingen uitvoert. Is het in zulke gevallen niet veel
beter om het aan de professionals over te laten om orde op zaken te stellen,
denken zij.

Ik gebruik altijd fairtrade producten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In de raadsvergadering van dinsdag 8 mei vroeg werkgroep Fair Trade Horst
aan de Maas aandacht voor Horst aan de Maas als Fairtrade Gemeente. Sinds
vorig jaar is een werkgroep actief die ervoor ijvert dat Horst aan de Maas de titel
Fairtrade Gemeente krijgt. Een Fairtrade gemeente werkt samen met winkels,
horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid aan meer eerlijke
handel. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld besluiten alleen nog maar koffie en
thee te schenken met een fairtrade keurmerk. Ook in je eigen huishouden kun je

proberen zo fairtrade mogelijk te zijn. Zo kun je ervoor kiezen om alleen fairtrade
producten in de supermarkt te kopen. Daarmee help je de producenten in ontwikkelingslanden en zorg je ervoor dat ze een eerlijk prijs voor hun waar krijgen.
Aan de andere kant zijn fairtrade producten doorgaans veel duurder en
niet iedereen wil of kan meer betalen voor een keurmerk. Anderen vinden het
misschien belangrijker om juist de eigen lokale ondernemers te steunen.
Ik gebruik altijd fairtrade producten. Wat vindt u?

Volgend jaar maart vinden
de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Wie echter de afgelopen
weken het nieuws een beetje
heeft gevolgd, krijgt het idee
dat de kandidaat-raadsleden
nu al bezig zijn met het winnen
van stemmen.

Uitslag vorige week (week 18) > Geen station is zegen voor Grubbenvorst > eens 51% oneens 49%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 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

Geen maatregelen Hofweg: besluit op grond van
misleidende informatie
In de HALLO van donderdag 4 mei is vermeld dat de gemeente geen
aanvullende maatregelen gaat treffen voor de Hofweg, ondanks dat er te
hard wordt gereden.
De gemeente zegt dat de
snelheden voor en na de genomen
maatregelen vergelijkbaar zijn.
Deze conclusie is echter misleidend.
Natuurlijk kun je de snelheden vergelijken. Ze zijn allemaal uitgedrukt in
kilometer per uur. Ze zijn echter verre
van vergelijkbaar als je de snelheden
bekijkt die de verantwoordelijk wet-

houder heeft opgestuurd naar de raad.
Dan is de conclusie hier en ook zoals
in een voorgaande Raad Informatie
Brief, ronduit misleidend. De situatie
is heel veel slechter geworden na
de genomen maatregelen, zoals ook
door omwonenden op de voorlichtingsavond al werd gevreesd. Voor de
aanpassingen was de V85 (85 procent

van de metingen zijn lager dan dat
getal) gemiddeld 71 kilometer per uur,
(op een 60 kilmeterweg) dat is in de
gebruikelijke classificatie op de grens
van redelijk tot matig. De metingen op
de drempels zijn hierbuiten gehouden.
Van de ruim 1.100 metingen per dag
waren er gemiddeld 10 die boven de
90 kilometer per uur kwamen. Na de
aanpassingen is de V85 gestegen tot
79 kilometer per uur (classificatie als
zeer slecht te betitelen) en rijden er
dertig per dag harder dan 90 kilometer

per uur van de nu ongeveer 1.200
metingen per dag. De conclusie is
dan ook dat door de aanpassingen de
gereden snelheid is verslechterd van
redelijk tot matig, naar zeer slecht en
dat er driemaal meer mensen harder
dan 90 kilometer per uur rijden dan
voorheen. De informatie van de wethouder betitel ik dan ook als onjuist
en onbetrouwbaar. Zo ga je niet met
de inwoners en de raad om.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Alle moois voor mama!
Volop kuip- en perkplanten!
Garvinea
Tuingerbera
Winterhard.
Per stuk van € 9,95
nu:

6 99

Sundaville
Piramide of rek

75 cm hoog. Rood, roze
of witte bloem
Nu per stuk van € 13,99

Geldig t/m 16-05-2017

995

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

Moederdag
geopend

Bekijk al onze aanbiedingen op:

van 9-17 uur

www.plantencentrumvelden.nl

Er hoeft ergens maar een
pinautomaat worden gesloten,
supermarkt te verdwijnen of
dienstregeling te veranderen en
er volgt al snel een wedstrijdje
wie-roept-als-eerste-op-tot-actie.
Want allemaal hebben ze
leefbaarheid hoog in het vaandel
staan en allemaal roepen ze om
het hardst dat het schandalig is
wat er gebeurt en waarom doet
ze (lees het College van B&W) er
niets aan? Maandagavond was ik
bij een informatieavond in
Grubbenvorst. Gedeputeerde
Hubert Mackus van provincie
Limburg mocht tekst en uitleg
geven over waarom er toch geen
station in Grubbenvorst komt.
Dat de inwoners daar op zijn
zachtst gezegd niet blij mee zijn,
dat is een understatement.
Ze eisten antwoorden en staken
hun mening over het provinciebestuur en de gemeente niet
onder stoelen of banken.
Ook aanwezig waren twee
raadsleden van gemeente Horst
aan de Maas. Al was mij de rol
die zij deze avond speelden niet
helemaal duidelijk. Waren zij
bezorgde inwoners van
Grubbenvorst of was dit voor hen
een verkapte verkiezingsbijeenkomst? Het was voor hen een
uitgelezen kans om zich te
profileren als betrokken raadslid.
Opvallend was dat één van hen
zelfs zijn partijgenoot, in dit
geval de gedeputeerde, aanviel.
Natuurlijk, zo’n avond is er voor
om kritische vragen te stellen en
het is nu eenmaal de taak van de
gemeenteraad om bestuurders te
controleren. Maar toch hadden
hun vragen, opmerkingen en
verwijten voor mij een vreemd
bijsmaakje en vroeg ik me toch
af: is dit nu voor de show, spelen
er andere belangen mee of zijn
hun zorgen echt?

...of ni?

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ilse van der Meer
15 jaar
Horst
Dendron College

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik ben nu ’pas’ 15 jaar, maar ik denk
dat elke leeftijd wel wat heeft.
Zorgeloos jong zijn vond ik leuk, maar
15 zijn is ook leuk en ik hoop dat ik dat
later van elke leeftijd kan zeggen.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat zijn eigenlijk twee adviezen. Het
advies van mijn ouders, dat ik altijd
mezelf moet blijven en met beide
benen op de grond moet blijven staan.
Het andere advies was van mijn broer,

dat ik op muziek/drum les ’moest’
gaan, net zoals hij, want muziek maakt
je blij!
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Iets waarmee je je kunt verplaatsen
over de hele wereld, zonder fossiele
brandstoffen te hoeven verbruiken,
waardoor er bijna geen CO2-uitstoot
meer zal zijn en zo het milieu gespaard
blijft.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Ik heb niet echt een allerleukste schoolvak, maar in kunstvakken beeldend
oftewel Kvb heb ik wel plezier. Kvb vind
ik leuk, omdat je met dit vak creatief
bezig kunt zijn en al je ideeën kunt uitwerken. Gym vind ik dan weer minder
leuk, omdat het altijd gaat over een
puntje voor een kunstje en ook moet
je altijd rondjes rennen. Ik zou gym

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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niet direct een stom vak noemen, maar
eerder minder leuk. Natuurlijk zijn er
daarentegen ook een paar onderdelen
die wel leuk zijn.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben wel altijd aan de late kant,
omdat ik vaak te laat van huis
wegga. Dan ga ik wel altijd extra hard
fietsen, waardoor ik meestal toch nog
op het nippertje op tijd kom.
Wat is je favoriete hobby?
Eén favoriete hobby heb ik niet echt.
Muziek vind ik heel erg leuk, ik zit op
drumles en speel ook graag piano;
verder teken, shop en zwem ik graag.
Reizen en skiën vind ik ook heel leuk
om te doen.
Heb je een bijnaam?
Ik heb veel gekke en leuke bijnamen,
maar als ik die allemaal op zou noe-

.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten

Ruim 180 soorten. Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

VOOR MOEDERDAG schitterende
HANGPOTTEN voor maar E 3,95
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

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

men, ben ik morgen nog bezig. Maar
de meeste mensen noemen me Ils.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdag- en zaterdagavond ga ik het
liefst met vriendinnen of familie iets
gezellig doen of samen een film kijken
met allemaal lekker eten erbij. Ook zijn
we in het weekend regelmatig bij mijn
broer en zijn gezin, en bij andere familie in Noord- en Zuid- Holland, waar
wij oorspronkelijk ook vandaan komen.
Dat is ook altijd heel erg gezellig, om
elkaar weer te zien.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium is
Instagram denk ik, maar Pinterest vind
ik ook heel leuk. Op beide media kun
je ideeën opdoen over van alles en
nog wat, die variëren van bepaalde
kledingstijlen, tot ideeën voor in huis of
in de tuin.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik ben nog jong, dus op dit moment
heb ik nog geen dingen waarvan ik zeg
dat ik die anders gedaan zou hebben of
dat ik die niet meer over zou doen.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Als dat zou kunnen, dan zou mijn
advies zijn, dat ik eerder voor mezelf
op had moeten komen. Als klein meisje
was ik heel verlegen en beet ik niet
goed van me af, inmiddels kan ik veel
beter voor mezelf opkomen.
Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Dan zou ik een hond zijn denk ik, want
die is altijd blij en trouw, ook komt
een hond gezellig naar je toe en zijn
ze geliefd bij veel mensen. Wij hebben
zelf een Golden Retriever: hij is ook
heel lief en echt een maatje.
Dag of nacht?
Ik ben zeker een avondmens. ’s Avonds
vind ik het thuis veel te gezellig om
naar bed te gaan, daardoor wordt het
weer te laat en kan ik de volgende dag
slecht mijn bed uit komen, dus nee, ik
ben echt geen ochtendmens.
Ben je bijgelovig?
Ik ben niet echt bijgelovig, alhoewel ik
soms wel zeg van ’even afkloppen’.
Optimist, pessimist of realist?
Ik zou zeggen een optimistische realist,
het woord zegt het natuurlijk al, maar
ik ben realistisch en benader dingen
vaak optimistisch.

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

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

Even
een ander
examen
Aangezien een derde
column over de examens een
beetje overbodig wordt, schrijf
ik vandaag over een ander
soort examen dat jongeren
bezig houdt: het rijexamen. Dit
lijkt al bijna net zoveel examenstress op te leveren als de
eindexamens. Iedereen wil
namelijk het roze papiertje
halen voordat ze gaat studeren
en hier voorgoed weg is.
Omdat ik me natuurlijk graag
goed voorbereid, had ik mezelf
vorig jaar zomervakantie al
aangemeld voor rijles en was
meteen begonnen. Blijkbaar niet
vroeg genoeg want ik mag me
nog steeds niet zelfstandig op de
weg begeven. De theorie had ik
binnen no-time in the pocket.
Mijn praktijk daarentegen heb ik
met 50 uur les nog steeds niet
gehaald. Na die vele uren ben ik
inmiddels al niet meer een
gevaar op de weg, maar netjes
en rustig rijden zit er nog steeds
niet in. Het is ook behoorlijk
moeilijk om tegelijkertijd te
schakelen, de juiste snelheid te
rijden en die ene fietser op tijd
te spotten wanneer je het
reactievermogen van een
baksteen hebt.
Sommige klasgenoten lukt
het wel om hun rijbewijs te
halen binnen de gemiddelde
40 lesuren. Hier heb ik dan ook
veel bewondering voor. Ik gun
het deze mensen ook graag
omdat dat betekent dat ik kan
meerijden als zij met de auto
naar school gaan. Hoewel het
een beetje gek en eng is om bij
leeftijdsgenoten in de auto te
zitten, is het nog altijd beter dan
door weer en wind te moeten
karren.
Voor de mensen die net als
mij nog geen rijbewijs hebben
en er misschien ook een beetje
moeite mee hebben om het te
halen: gewoon doorzetten,
uiteindelijk haalt iedereen het
wel!
Liefs, Anke

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
11 mei 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Donderdag 18 mei

Gemeentehuis en
Openbare Werken gesloten

Uw tuin
eens lekker
opgeruimd?

Op donderdag 18 mei zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten vanwege een
personeelsdag.

Grote hoeveelheden tuinafval kunt
u elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis brengen naar de gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst!
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
kunnen in de tuinkorf.

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

Bestrijding eikenprocessierups
De eerste eikenprocessierupsen zijn weer gesignaleerd. De brandharen van
de eikenprocessierups kunnen vervelende gezondheidsklachten geven.
Om de overlast te beperken zijn we deze
week begonnen met de bestrijding van
de eikenprocessierups. Kijk voor nadere
informatie over de bestrijding en aanpak

van de overlast op onze website:
www.horstaandemaas.nl. Ook kunt u
informatie vinden op de website van GGD
Limburg-Noord www.ggdlimburgnoord.nl

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Buitengewoonbereikbaar
Op 9 mei jl. hebben de gemeente Horst aan de Maas en de Stichting
BuitenGewoonBereikbaar een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
BuitenGewoonBereikbaar is een burgerinitiatief
dat, in samenwerking met de gemeente,
de mogelijkheden heeft onderzocht om in
het buitengebied van de gemeente een snelle
internetverbinding (glasvezel) aan te leggen.
In de samenwerkingsovereenkomst hebben

Bekendmakingen

de gemeente en de stichting daarover
afspraken gemaakt. Momenteel treft de stichting
voorbereidingen voor de openbare aanbesteding van de aanleg van het glasvezelnetwerk.
Na afronding daarvan is duidelijk wanneer
de eerste schop de grond in kan.

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:
America
Hofweg 23
Lorbaan 17
Broekhuizen
Horsterweg
Horsterweg 16d
Horst
Bemmelstraat 22
Bloesempad 25 t/m 43 (oneven)
Kronenberg
Bedelaarspad

Meerlo
Holstraat 12

Tienray
Swolgenseweg 43

Meterik
Campagneweg 8
Campagneweg

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Aanwijzing Dienst van algemeen
economisch belang (DAEB)
Nadere regels Algemene
verordening ondergrondse
infrastructuren Horst aan de Maas
(AVOI) en aanwijzingsbesluit
toezichthouders AVOI

Sevenum
Op den Bergen 10
Siberiëweg 6
Swolgen
Merellaan 6
Mgr. Aertsstraat 35

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

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

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

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

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Duurzaam wonen naar de wijk van de toekomst
Duurzaamheid is voor D66 een uitgangspunt dat we proberen toe te
passen bij elk besluit dat we nemen. Niet alleen met het oog op het milieu
maar ook met het oog op efficiëntie en innovatie. Wij zijn dan ook blij met
de nieuwe stimuleringsmaatregelen voor het energiezuinig wonen van deze
gemeente. Laten we samen streven naar een duurzame woningvoorraad.
De eerste stimuleringsmaatregel
om duurzaam wonen te stimuleren
heeft betrekking op starters. Starters
die een bestaande woning kopen
en energiebesparende maatregelen
willen nemen, komen bij besteding
van 15.000 euro in aanmerking voor

een subsidie van maximaal 6.000 euro
plus een advies. Een goed initiatief.
D66 ziet graag meer woningen voor
jongeren en alleenstaanden in Horst
aan de Maas, niet alleen met het
oog op leefbaarheid maar ook omdat
deze groepen een extra steuntje in de

rug kunnen gebruiken. Het is daarom
wel jammer dat de koopsubsidie
voor starters verdwijnt. Een tweede
positieve duurzaamheidssubsidie die
de gemeente invoert gaat over gasloze
woningen. Dit zijn woningen zonder
gasaansluiting. In nieuwbouwhuizen
zonder gasaansluiting wordt tegenwoordig bijvoorbeeld een waterpomp
geïnstalleerd die werkt op elektriciteit
en warm grondwater door het huis
pompt. Het is zelfs mogelijk om je
elektriciteit zelf op te wekken, maar er

zijn ook andere alternatieven denkbaar
voor gas. Bouwers en kopers van een
gasloze woning in Horst aan de Maas,
kunnen in de toekomst in aanmerking
komen voor een koopsubsidie van
3.000 euro. D66 juicht deze innovatieve
maatregelen toe en denkt graag mee
over de wijken van de toekomst.
Ook als je niet van plan bent om
te verhuizen kun je met simpele tips
al ver komen om je huidige woning
te verduurzamen. Heb je een geschikt
dak voor zonnepanelen dan kan dit

een rendement van acht procent
opleveren. Dan kun je gloeilampen
vervangen door verlichting, het huis
beter ventileren, of een oude koelkast
vervangen. Geen idee waar te beginnen? Ga naar bespaarenergieinlimburg.nl/horstaandemaas of check de
tool op www.verbeteruwhuis.nl met
welke maatregelen je jouw woning
kan verduurzamen en zie hoeveel
geld je nu misloopt!
Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas

Bestemmingsplan Buitengebied: van kans naar balans
Veel inwoners van onze gemeente maken zich zorgen over de ontwikkelingen en gevolgen van de Intensieve Veehouderij. De dialoog over IVuitwisseling van gegevens, ervaringen en meningen van groepen in de
samenleving, in dit geval boeren en bezorgde burgers – over het toekomstig bestemmingsplan Buitengebied is door het gemeentebestuur als
thema volop op gang gebracht en waardevol.
Voor de SP is het belangrijk
dat deze dialoog sterk wordt mee
gewogen in de besluitvorming, Er
moeten voorwaarden in het plan
komen die leiden tot een duurzame

veehouderij. De IV-sector stelt dat
ze belangrijk is voor de economie
en de werkgelegenheid. Maar veel
veehouders staan onder zware druk van
de wereldmarktprijzen. De sector pleit

toch voor schaalvergroting en meer
dieren. We dienen ons af te vragen of
we op het cruciale punt zijn gekomen
van ‘Genoeg is beter’ en ‘kwaliteit gaat
boven kwantiteit’. Met onze beperkte
ruimte is het mogelijk beter een
veehouderij te realiseren die duurzaam
produceert en maatschappelijk wordt
geaccepteerd en gewaardeerd.
De milieudruk en grote risico’s voor
de gezondheid van de mens en het
welzijn van dieren moet meetellen in

de besluitvorming.
Het debat in het kader van IV gaat
al meer dan tien jaar over de belangen
van ons allemaal, zowel boer en
producent als burger en consument.
Hoogste tijd om opnieuw de te hoge
veedichtheid in onze gemeente in
het bestemmingsplan Buitengebied
mee te nemen en te herzien. Mogelijk
kan er meer ruimte komen voor
kleine en middenbedrijven die niet
willen groeien maar wel niches willen

ontwikkelen of aan verbreding willen
doen en zorgen voor hoogwaardige
werkgelegenheid.
Op deze manier kan de leegstand
van agrarische bebouwing ook
worden tegen gegaan en de impact
op de leefomgeving verbeterd. Het
bestemmingsplan Buitengebied van
Horst kan volgens de SP nieuwe
kansen bieden in de transitie naar
een duurzame veehouderij.
SP Horst aan de Maas

Word jij magazijnmedewerker groenten
en fruit voor de aartsenfruit vestiging
in Venlo?
Als het om vers gaat, gaat aartsenfruit het
verst. Wij zijn non-stop op zoek naar mensen
die passen bij ons bedrijf. Aartsenfruit is een
dynamisch familiebedrijf waar orde, netheid
en discipline tot de kernwaarden behoren.
Als magazijnmedewerker groenten en fruit
krijg je elke dag de nodige dosis arbeidsvitaminen binnen.

aartsenfruit.com/vacatures

Magazijnmedewerkers
gezocht in Venlo!

Je steekt je handen uit de mouwen: dit doe
je door zoveel mogelijk orders te pikken en
vrachtwagens te laden en lossen.
Kwaliteit is waar het bij aartsenfruit om
draait. Aan jou de belangrijke taak om alles
met een kritisch oog te controleren.
Magazijnmedewerker,
hoe ver(s) ga jij?
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Midden in de samenleving
Als PvdA Horst aan de Maas hebben we onze jaarlijkse kookactiviteit bij
Stichting Dichterbij in Horst weer gehad. Deze groepswoning wordt
bewoond door mensen met een beperking waarbij een thuissituatie
nagebootst wordt. Een vaste structuur, dagritme en dagbesteding zijn van
wezenlijk belang en bieden houvast.
Voor ons betekent het letterlijk
en figuurlijk een kijkje in de keuken.
Een jaarlijks terugkerend initiatief dat
we met alle liefde en plezier op ons
pakken. Het menu wordt ruim van
tevoren samengesteld door de bewoners en wij mogen dan onze kookkun-

sten laten zien. Enthousiast geholpen
door bewoners die zich met hart en ziel
storten op het nodige snijwerk.
Koken wordt bijzaak en gezelligheid
en plezier staan voorop. Al pratend met
een ‘tas koffie’ kom je er als vanzelf
achter wat bewoners, ouders en leiding

zoal bezig houdt. Zinvolle informatie
die in het beleidsterrein Sociaal Domein
meegenomen kan worden. Sluiten
regels, voorschriften en budgetten die
wij van overheidswege bedenken aan
op de praktijk? Vragen die later wellicht
beantwoord kunnen worden met passende oplossingen.
Deze doelgroep maakt deel uit
van onze maatschappij en misschien
wordt dat helaas ten onrechte wel
eens vergeten. Ieder mens verdient
het om mee te doen naar zijn of haar

mogelijkheden. Het zorgt voor variatie,
geeft zelfvertrouwen, vergroot de
zelfstandigheid en levenslust. Primaire
behoeften die gewaarborgd moeten
zijn voor iedereen.
Hartverwarmend dat we elk jaar
weer welkom zijn en op deze manier
deze mensen het gevoel geven dat ze
er toe doen. Met een meer dan tevreden gevoel trekken we de deur achter
ons dicht…tot de volgende keer.
Eric Seuren,
PvdA Horst aan de Maas

dat 55 procent van de ondervraagden
voorstander is van één kermis per jaar.
Kortom: er wordt veel over gesproken,
maar er is nog weinig veranderd.
Wat ik zou willen weten is wat de
mogelijke gevolgen zijn van één kermis
per jaar voor de kernen en wat wil de
inwoner van Horst dan wél in Horst aan
de Maas? En ‘hoe staat de lokale middenstand in dit geheel’? Vragen waar ik
antwoord op probeer te krijgen. Dit om

ook voor de kern Horst een toekomstbestendige kermis te behouden. Heb jij
hier ook een mening over, spreek me
hier gerust over aan. Samen kunnen
we dan tot een plan van aanpak komen
om zo uiteindelijk ook in Horst het
kermisgevoel te delen.
Gewoon samen doen.

Kermis Horst
Een door jongeren meer besproken dan bezochte kermis in Horst aan
de Maas is de kermis Horst. Ondanks dat ík de kermis als zeer gezellig
ervaar mis ik het ‘kermisgevoel’.
Iets wat men wel weet te verwezenlijken in bijvoorbeeld America,
Swolgen en Hegelsom. Over de kermis in Horst is dan ook veel geschreven en gezegd. In de archieven kwam
ik uit bij dreksbak.nl waar in 2009 een
discussie plaatsvond over een hore-

caplein en verplaatsing van de kermis.
Roy Bouten schreef in 2012 een blog
waarin hij vragen stelde over één of
twee keer kermis. Ook zijn er destijds
schriftelijke vragen gesteld aan het
college met betrekking tot het kermisaanbod. Uit een onderzoek blijkt verder

Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

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

Tegen de stroom in...
SEMINAR 2017 | WOENSDAG 7 JUNI | EVENEMENTENHAL VENRAY

MICHIEL
MULLER

YNZO
VAN ZANTEN

Ondernemers zijn geen kuddedieren. Ze durven anders te zijn,
dwars te liggen, verder te gaan.
In de overtuiging dat het beter
kan - beter móét - voor de klant
en voor de wereld.
Serie-ondernemer Michiel
Muller (Tango, Route Mobiel
en Picnic) en 'Choco Evangelist'
Ynzo van Zanten (Tony's
Chocolonely) zullen u (h)eerlijk
eigenzinnig inspireren!
Bestel uw kaarten nu:
www.rt160.com.

PROGRAMMA
19.15

Ontvangst

19.45 Welkomstwoord
Hoofdsponsor:

Subsponsoren:

20.00 Michiel Muller
20.45 Pauze
21.15

Goede doelen
2016-2017

21.30 Ynzo van Zanten
22.15
Begunstigers: Creemers Zeilmakerij & Reclame | Forwart | Elf Graden | Studio Spinazie

Netwerkborrel

Voor de kledingdistributiecentra
van PVH (Tommy Hilfiger / Calvin
Klein) zijn we op zoek naar:

Magazijnmedewerkers m/v

fulltime of parttime

We hebben vanaf juni weer mogelijkheden in
het distributiecentrum van PVH (Tommy Hilfiger en
Calvin Klein) op locatie Trade Port Venlo.
De werkzaamheden bestaan uit het picken van kleding
en mode accessoires aan de hand van orderlijsten.
Deze orders evt. labellen, stickeren en verzendklaar
maken. Het werk is fulltime of parttime mogelijk voor
minimaal 3 dagen per week. Werktijden: 08.00-17.00
uur met bereidheid om te werken in een verschoven
dagdienst tussen 06.00-19.00uur indien nodig.
Eis: Niet meer dan twee weken vakantie opnemen in
de periode juni-september.
Adecco
T 06 12 73 68 41
06 34 55 01 76

(bereikbaar 08.30-17.30 uur)

E pvh@adecco.nl
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Nipte winst voor
SV Melderslo-korfbalsters
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 7 mei tegen
DAKOS 1 uit Someren. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel
in Melderslo.
Dat het geen gemakkelijke
wedstrijd ging worden, was vanaf
het begin duidelijk. Beide ploegen
hadden moeite met scoren, mede
doordat beide verdedigingen strak
stonden, maar zowel SV Melderslo
als DAKOS was slordig in de afronding. Na 25 minuten spelen was er
pas één keer gescoord en was de
stand 0-1 in het voordeel van DAKOS.
Daarna werden beide ploegen wat
scherper. Door een strafworp wist
DAKOS vrij snel op 0-2 te komen,
maar SV Melderslo had daar met een
mooi uitgespeelde doorbraak snel
antwoord op. Voor het rustsignaal
scoorden beide ploegen nog een keer,
waardoor SV Melderslo in de rust

tegen een 2-3 achterstand aankeek.
Na rust lukte het SV Melderslo de
achterstand om te buigen in een
voorsprong van eerst 4-3, daarna 5-3.
Verdedigend bleef de ploeg scherp,
maar het scoren bleef toch moeilijk.
Toen DAKOS weer terugkwam tot één
doelpunt verschil, wist SV Melderslo
op het goede moment toch weer een
doelpunt te maken. In de slotfase
werd het nog even spannend doordat
DAKOS met een afstandsschot weer
terugkwam op 6-5, maar de winst gaf
SV Melderslo niet meer uit handen.
Geen ruime zege en geen mooie
wedstrijd, maar de punten bleven in
Melderslo en daarmee was het doel
van de dag wel bereikt.

Geslaagd Hippisch Festijn Limburg
Voor het eerst vond op het evenemententerrein Grandorse in Kronenberg het Hippisch Festijn
Limburg plaats. De paardensportvierdaagse was van donderdag 4 tot en met 7 mei. De organisatie
laat weten terug te kijken op een bijzondere geslaagde editie. “Dankzij de grote groep vrijwilligers
verliep het programma voorspoedig en volgens planning. Verschillende ruiters complimenteerden de
organisatie met de mooie wedstrijd die volgens velen een aanwinst is voor de kalender van
de samengestelde wedstrijdsport. Ook het mooi verzorgde crossparcours werd als zeer paard- en
ruitervriendelijk ervaren.” Alle uitslagen van de afgelopen editie zijn terug te vinden op
www.hippischfestijnlimburg.nl (Foto: Ruud Pruijsten-Timmermans)

Vierde plek Van Leuven
Door: Stichting van Leuven Racing
Voor motorracer Kevin van Leuven uit Swolgen was zaterdag 6 mei bloedstollend spannend. Op het TT circuit
vond de tweede wedstrijd van de OW-cup plaats. Hij kwam als derde over de finish maar eindigde toch als vierde.

E3 International Delivery Services B.V. is een internationaal opererend
transportbedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van
spoedtransporten door heel Europa.
In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar
gemotiveerde, flexibele chauffeurs.

CHAUFFEUR (fulltime, m/v) C/CE
Voor het vervoeren van stukgoed binnen Nederland.
Chauffeur dient in het bezit te zijn van rijbewijs
B/C/CE/CCV-B/Code 95 en ADR is een pre.

OPROEPCHAUFFEUR m/v
Voor het vervoeren van goederen binnen Nederland.
Chauffeur dient in het bezit te zijn van rijbewijs
B/C/CE/CCV-B/Code 95 en ADR is een pre.
(Gepensioneerden en vutters kunnen ook solliciteren!)
Uw CV kunt u sturen of mailen naar:

E3 International Delivery
& Taxi Services BV
T.a.v. Personeelszaken
Mercuriusweg 12
5971 LX GRUBBENVORST
info@e3services.nl
www.e3services.nl

www.e3services.nl

Na een aantal verbeteringen aan
de motor, was de stijgende lijn ingezet.
In de tweede ronde van het Supercup
600 kampioenschap wist Kevin zich
dan ook als zevende te kwalificeren.
De start was redelijk en Kevin kwam
als zevende door in de eerste ronde.
Na een aantal rondes wist hij van de
zevende positie in een aantal span-

nende gevechten naar de derde plek
op te rukken.
Helaas kwam een collegarijder
ten val en werd de wedstrijd hierdoor
vroegtijdig beëindigd. Omdat het
dan gebruikelijk is de laatste volledig
doorkomst te nemen voor de uitslag
werd Kevin vierde. Kevin: “Heel jammer
dat het zo liep, ik had net veel gasten

en een podium was dan bijzonder leuk
geweest, maar ik ben wel blij dat de
stijgende lijn erin zit. Dit jaar willen we
voor de top gaan en ik heb nu laten
zien dat we op de goede weg zijn.
Ik heb alweer zin in 3 juni dan staat de
volgende wedstrijd op de kalender op
het TT circuit van Assen.”
(Foto: Math Bouten)

Zomeravond Bowling bij De Riet
Bij Party en Sportcentrum De Riet in Horst wordt vanaf woensdag 31 mei net als vorig jaar een zomeravond
bowlingcompetitie georganiseerd.
Tijdens de Zomeravond Bowling
Trio-League strijden maximaal acht
teams bestaande uit drie personen
in een zeven weken durende
competitie tegen elkaar.

De eerste speelronde is op
woensdag 31 mei en de laatste
ronde vindt plaats op woensdag
12 juli. De wedstrijden beginnen
om 20.00 of om 21.30 uur. Ieder

team gooit per speelavond vier
games. Ook zijn er enkele prijzen te
winnen.
Voor meer informatie kijk op
www.deriet.nl of mail info@deriet.nl
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Benefietgolftoernooi
Alzheimer Noord-Limburg

Meterik doet zichzelf
tekort in Leunen

tie en hun mantelzorgers. Deel kunnen
blijven nemen aan het maatschappelijk
leven is enorm belangrijk. Verenigingen
spelen daar een belangrijke rol in.
De Peelse Golf, samen met andere
sponsoren, is een mooi voorbeeld van
dat mensen met dementie lang kunnen
participeren”, aldus Schapendonk.
De opbrengst van het toernooi
wordt besteed aan de Alzheimer Cafés
in Noord-Limburg. Een Alzheimer Café
is een ontmoetingsplek voor mensen
met dementie en hun mantelzorgers.
Goossens en Ewals: “Wij willen ons
voor meerdere jaren verbinden met
Alzheimer Noord-Limburg. Op die
manier kan de vereniging een structurele bijdrage leveren aan de instandhouding van de Alzheimer Cafés.”

Het eerste team van voetbalvereniging RKSV Meterik speelde op
zondag 7 mei tegen SV Leunen. Op deze koude zondagmiddag in Leunen,
kon je aan alles merken dat Leunen vocht voor lijfsbehoud en slaagde
uiteindelijk daarin, met de behaalde 1-1 en de nederlaag van naaste
concurrent SVEB.
Bij Meterik ontbrak gedurende
een groot deel van de wedstrijd
de bezieling die nodig is om de
nacompetitie te bereiken. Door
het gelijkspel is er nog wel een
theoretische kans. Daarvoor moeten
ze zelf aanstaande zondag winnen
van DSV en EWC moet verliezen
of gelijkspelen tegen RKDEV.
Leunen speelde een zeer fysieke
wedstrijd en Meterik had daarop
geen antwoord. Na een kwartier
stond de 1-0 al op het scorebord na
een fantastische inzet van Sjoerd
Winkelmolen. Hij nam een voorzet
ineens op zijn slof en krulde de bal
in de kruising. Leunen zocht nog een
aantal keren goed de ruimte maar
schoot in kansrijke positie twee keer
voorlangs. Meterik kwam slechts een
keer gevaarlijk voor het Leunendoel, maar de keeper onderschepte
een voorzet van Gijs van Rengs
bekwaam.
In de tweede helft was Leunen

Gezond en verantwoord afvallen

Het toernooi biedt plaats aan
zeventig deelnemers. Voor meer informatie, kijk op: www.depeelsegolf.nl

My-LifeSlim

“De Peelse Golf staat midden in de samenleving”, zo stellen
Frank Goossens en Paul Ewals van
de organisatiecommissie. Het Pieter
Leenders Golftoernooi is een eerbetoon
aan hun goede vriend Pieter, die op
64-jarige leeftijd aan de gevolgen van
de ziekte van Alzheimer is overleden.
Zij hebben dus meegemaakt wat voor
impact Alzheimer kan hebben op
mensen. In overleg met het bestuur
van De Peelse Golf is Alzheimer NoordLimburg gekozen als goed doel.
“We waren aangenaam verrast
toen we door de commissie werden
benaderd” vertelt Mark Schapendonk,
voorzitter van Alzheimer NoordLimburg. “Als vrijwilligersorganisatie
ondersteunen wij mensen met demen-

My-LifeSlim

Golfvereniging De Peelse Golf in Evertsoord organiseert op vrijdag 19 mei een benefietgolftoernooi, waarvan de
opbrengsten geheel ten goede komen aan Alzheimer Noord-Limburg.
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Gezond
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voorhulp
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spraak!! coach?
je persoonlijke

Hockeyheren Horst
winnen van Venray
Door: Hockeyclub Horst
Op Sportpark de Oude Lind stond voor het herenteam van Hockeyclub
Horst zondag 7 mei een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen
degradatie op het programma. Een ‘zespuntenwedstrijd’, tegen het één
plek hoger geplaatste Venray (plek 10). De heenwedstrijd, eerder dit
seizoen, was een doelpuntrijke (7-6) in het voordeel van Venray.
Van sportieve revanche was dan ook zeker sprake.
Horst begon fel aan de wedstrijd
en vocht, zoals afgesproken, voor elke
meter. Deze vechtlust resulteerde niet
zozeer in kansen, maar wel in strafcorners. Met een uitstekend moyenne
was het door twee benutte strafcorners al 2-0 bij de rust. In de tweede
helft kwam het betere veldspel van
Venray. Met behendige solo’s probeerden de Venraynaren de Horster
defensie te breken, maar het was
Horst dat wederom voor een doelpunt
zorgde. Met de 3-0 (strafbal) breidde
Horst de voorsprong uit. Dit was
tevens de start van een t umultueuze
fase van de wedstrijd, die tot het eind
van de wedstrijd zou duren. Door

een strafcorner en velddoelpunt vond
Venray ruim voor tijd de aansluiting,
waardoor het zoals zo vaak weer een
spannende thuiswedstrijd werd voor
het eigen publiek.
Maar waar het kwartje dit seizoen
al vaak de voor Horst verkeerde kant
op viel, werd de voorsprong vergroot, door wederom een strafcorner.
Héél even nam de spanning op de
wedstrijd af, ongeveer een minuut.
Want zo kort had Venray nodig om
weer de aansluiting te vinden. Bij
die stand zou het blijven, waardoor
het ‘gat’ met Venray en daarmee de
veilige 10e plek is teruggebracht tot
twee punten.

vanaf de aftrap dicht bij de 0-2, maar
de Meterik-verdediging kon redding
brengen. Vervolgens zocht Meterik
eindelijk met een goede combinatie
de aanval en na een goede voorzet
van Nick van Berlo kopte Dirk van
Rengs beheerst de 1-1 binnen.
Leunen leek weer op voorsprong
te komen, maar een vrije kans
werd hoog overgeschoten. Meterik
was inmiddels duidelijk sterker en
rook de overwinning. Quincy Rubie
gaf een voorzet op Piet Steeghs
en deze bracht Dirk in stelling die
gemakkelijk de 1-2 kon scoren. Maar
oranjewit speler Pim Weijs kon toch
de 2-2 scoren. De scheidsrechter
negeerde hierbij het vlagsignaal van
de Meterik-grensrechter die evenals
de op een lijn staande supporters
van beide teams buitenspel had
geconstateerd. Dirk leek alsnog
matchwinnaar te worden, maar zijn
kopbal net onder de lat werd door
de keeper overgetikt.

‘Start in
de lente,
geniet in
de zomer’
Annemiek Billekens
Molenstraat 26
5975 AG Sevenum
06 - 42 08 78 09

anbise@mylifeslim.com
 @
My-LifeSlim Noord Limburg
Uitsluitend op afspraak
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Kampioenschap
Kickbokstraining Athos heren recreanten
Ad ve r to r ia l

Nieuw bij Mu-thaigym Horst

voor kinderen

Door: volleybalclub Athos
Het heren recreantenteam van volleybalclub Athos uit Sevenum heeft het kampioenschap binnen gehaald.

Mu-thaigym Horst gaat vanaf maandag 15 mei kickbokstrainingen
verzorgen voor kinderen.

Deze trainingen zijn speciaal
voor kinderen in de leeftijd van 7
tot 12 jaar. Tijdens deze trainingen
krijgen de kinderen padstrainingen,
trapkussentrainingen en bokszaktrainingen in combinatie met
oefeningen uit agressieregulatie en
weerbaarheidstrainingen. Op een
leuke en speelse manier leren de
kinderen de basisprincipes uit het
kickboksen waarbij veiligheid voorop
staat! Kinderen worden weerbaarder
en zelfverzekerder en leren op een
respectvolle manier met elkaar om
te gaan.
De trainingen gaan verzorgd
worden door Eelco van Coevorden,
gecertificeerd trainer vechtsporten,

trainer ‘Rots en Water’ en coach
‘Jongens in hun kracht’.
Wanneer?
Elke maandag en donderdag van
18.00 tot 19.00 uur in ’t Gasthoes in
Horst! Benieuwd naar deze training
bij Mu-thaigym? Meld je dan nu aan
of kom gezellig een keer langs voor
een proeftraining!
Informatie en
aanmelding
Marieke van den
Munckhof
06 - 24 87 76 35
info@mu-thaigym.nl
www.mu-thaigym.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 16 mei 2017

Het team speelde twee weken
geleden zijn laatste wedstrijd. Door met
4-0 te winnen zouden ze kampioen
kunnen worden. Elke andere uitslag
zorgde voor uitstel. Het team won
dus met 3-1 en dat had tot gevolg
dat er nog twee kapers op de kust
waren. Set Point uit Kronenberg en
Meuleveld uit Hout-Blerick. Deze
wedstrijden zouden allebei op zondag
30 april worden gespeeld maar door
omstandigheden werd de wedstrijd van

Meuleveld nog een week uitgesteld.
Op 30 april speelde Setpoint zijn laatste
wedstrijd tegen Hegelsom. Door met
4-0 te winnen konden zij kampioen
worden, elke andere uitslag zou
betekenen dat Athos nog bovenaan
bleef staan. Echter met alle spelers van
Athos als toeschouwer in Hegelsom
bleken de kampioensspanning voor
Setpoint te groot. De eerste set ging
verloren en het was gelijk bekeken. Een
concurrent minder.

Maar wel nog een week wachten.
Zondag 7 mei moest ook Meuleveld
met 4-0 winnen van Peelpush om kampioen te worden maar hier hetzelfde
beeld. De eerste set was zo slordig
gespeeld dat deze direct verloren ging
en voor Athos het kampioenschap
binnen was. Ze moesten er even op
wachten maar de vreugde was er niet
minder om. Het enige minpunt aan dit
kampioenschap is dat er volgend jaar
geen derby’s tegen Set Point zijn.

Oud-keeper kan
Sporting niet redden
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelde op zondag 7 mei tegen
VV Reuven in de vijfde klasse E. Met oud-keeper Gert Custers (46) onder de lat verloor Sporting ST met 4-1.

Half-om-half gehakt

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

www.coppens.keurslager.nl

De zwarthemden uit Swolgen
en Tienray zijn er afgelopen zondag
niet in geslaagd om de voortreffelijke
start van vorige week een goed
vervolg te geven. Ondanks de vele
supporters werd er ruim verloren
van Reuver. Door blessures werd

noodgedwongen een beroep gedaan
op Custers die voetbalt in een lager
elftal. Custers keepte goed, maar
kon niet voorkomen dat Reuver
binnen een kwartier al met 2-0
leidde. Sporting kreeg zelf twee grote
kansen op de 2-1 maar deze kansen

werden verprutst door Sporting. Na
een uur liep de thuisploeg uit naar
3-0. Rik Miltenburg werd gevloerd in
het zestienmetergebied en Tim van
Rijswijck benutte de penalty: 3-1. In de
slotfase viel de 4-1. Reuver is nog in de
race voor het kampioenschap.
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Dennis Brouwers

Vijf maal NK-goud
Door: zwemvereniging HZPC Horst
Dennis Brouwers heeft namens HZPC Horst van vrijdag 5 tot en met
zondag 7 mei goede prestaties neergezet tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen voor Masters in Eindhoven. In zijn leeftijdscategorie
(35-39 jaar) won hij vijfmaal goud en eenmaal zilver.

Op vrijdag startte Dennis met een
zwaar programma. In de ochtend
sessie zwom hij de 400 meter
vrijeslag. Hierop verbeterde hij

zijn persoonlijke record met bijna
1,5 seconde en won hij een zilveren
medaille. In de middagsessie
stonden voor hem de 200 meter
schoolslag en 200 meter wisselslag
op het programma. Op de 200
meter schoolslag zwom hij een
vlakke race en eindigde hij als
vijfde. De 200 meter wisselslag lag
meer in zijn straatje: met een pr
van 0,5 seconde liet hij het veld ver
achter zich en won hij zijn eerste
goud van dit toernooi. Zaterdag en
zondag behaalde Dennis een score
van 100 procent goud. Dit begon op
zaterdag met zijn favoriete afstand:
de 200 meter rugslag. Met ruime
voorsprong van 13 seconden won
hij het goud. Even later herhaalde
hij dit kunstje op de 200 meter
vrijeslag, waar hij wederom goud
won. Zondagochtend startte hij met
de zware 400 meter wisselslag. Op
deze afstand liet hij zien dat rugcrawl
zijn beste slag is. Na een achterstand
van ruim acht seconden op de
vlinderslag, lag hij na de rugcrawl
bijna een seconde voor op zijn directe
concurrent. Deze voorsprong wist
hij nog iets verder uit te bouwen
op de schoolslag en borstcrawl, wat
resulteerde in nog een gouden plak.
Dennis maakte het feest compleet
door op zijn laatste afstand, de 100
meter rugslag, nogmaals een gouden
plak te winnen. Een uitstekend
weekend voor Dennis, die nu
verder traint voor het WK Masters in
Boedapest in augustus.

Wittenhorst grijpt
derde periodetitel
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst begon zondag 7 mei de
wedstrijd met de wetenschap dat zij de derde periodetitel voor het
grijpen had. Door het verlies van Geldrop was SV Meerssen niet meer te
achterhalen. Na 16.15 uur was alles in kannen en kruiken. Wittenhorst
kon in de 1e klasse D een prijs binnenhalen.
De wedstrijd tegen het in gevaar
verkerende RKsv Minor moest dus
ook gewonnen worden. Vanaf de
aftrap domineerden de Horstenaren.
Jeffrey Spee leek in de tweede
minuut het openingsdoelpunt te
maken. Doelman Davy Bentjens stak
hier een stokje voor. Een minuut later
was er wederom een mogelijkheid.
Het ging zo maar door. Na een half
uur sloeg Wittenhorst twee keer toe.
Hoofdverantwoordelijke hiervoor was
Michiel Hanssen die de eerste met
een fantastisch schot afrondde, 1-0.
De tweede ging via een penalty in de
boeken, 2-0.
Het bleef tot de rust wat stilletjes,
met een veel beter Wittenhorst.
Kansen werden niet benut. Na de
pauze wederom hetzelfde spelbeeld.
De actie van Rob Zanders ging niet
door want de doelman stond weer
in de weg. Uit het niets kwam Minor

in de 57e minuut aan de aansluitingstreffer. Amin Elalji stond paraat
om makkelijk af te ronden, 2-1.
Wittenhorst probeerde het gat weer
groter te maken en dit lukte vrij snel
hierna. In de 65e minuut ging Denny
Bongers op avontuur en rondde
prachtig af, 3-1.
Wittenhorst ging weer achterover
leunen en dit moet je natuurlijk niet
doen, want wederom kwam Minor
onnodig op een tweede doelpunt.
Jeroen Gerets was de koele afmaker,
3-2. De supporters begonnen schrik
te krijgen. Zou het weer zo gaan als
vorige week? Gelukkig deze keer niet.
Het bleef bij deze 3-2 zege dat zoals
bovenomschreven grote positieve
consequenties inhield. Wittenhorst
kan niet meer achterhaald worden
voor wat betreft de race om de 3e
periodetitel. Een schitterende apotheose voor de vereniging.

Nacompetitie voor SVEB
Door: John Janssen, voetbalvereniging SVEB
Voor zowel het eerste team van SVEB uit Broekhuizen(vorst) als EWC uit Well stond er zondag 7 mei nog veel op
het spel. SVEB wilde de nacomptite voor degredatie ontlopen en EWC wilde haar promotiekansen in stand blijven
houden.
EWC was de beste ploeg en vanaf
het begin bepaalde ze het wedstrijdbeeld. SVEB probeerde tegen
te houden, maar kreeg in de eerste
helft twee prachtige goals van bijna
30 meter in het netje. Daar moet wel
bijgezegd worden dat niemand van
de SVEB-middenvelders op het idee
kwam om een dergelijk schot te blokken. SVEB kreeg direct na de eerste
tegen goal een uitgelezen kans voor de

gelijkmaker, echter de EWC-doelman
stond zijn mannetje. Zodoende was de
ruststand 2-0 in het voordeel van EWC.
Niels Groenen en Koen Stevens waren
de doelpuntenmakers. Dircet na rust
kreeg SVEB meteen een open kans voor
doel om de wedstrijd weer spannend
te maken, maar deze werd jammerlijk
gemist door Mike Vermazeren. Het
duurde tot de 75e minuut voordat EWC
de wedstrijd definitief besliste. Mimoun

Akrom schoot de, terecht gegeven
strafschop, probleemloos binnen: 0-3.
SVEB probeerde nog met veel inzet
een verbetering af te dwingen, maar
helaas zonder resultaat. EWC gaf geen
krimp.Wel scoorde SVEB toch nog, Joep
Janssen deed dat alleen in eigen doel:
0-4. EWC boekte een regelmatige en
verdiende overwinning en SVEB rest na
de laaste wedstrijd volgende week de
nacompetitie.

Vijftigste keer

Horster Volleybaltoernooi
Volleybalvereniging Hovoc organiseert op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei voor de vijftigste keer het Horster
Volleybaltoernooi. Het grasveld en de beachvelden achter de Dendron Sporthal in Horst staan twee dagen lang in
het teken van volleybal en feestelijke activiteiten.
Voor alle leeftijden is er tijdens het
toernooi de mogelijkheid een balletje
te spelen: van recreatieve volleyballers
tot en met competitiespelers en
de jeugdspelers. Ook worden alle
kampioenen van Hovoc, waaronder
Heren 1, op gepaste wijze op
zaterdag na het toernooi gehuldigd

op de afsluitende feestavond. Op
vrijdagavond wordt er beachvolleybal
op gras en strand aangeboden voor
verschillende niveaus en klasses. Deze
eerste toernooidag wordt in de tent
afgesloten. Op zaterdagochtend is het
de beurt aan de jeugdvolleyballers
binnen Horst aan de Maas en

omstreken. Op zaterdagmiddag is het
dan de beurt aan de A- en B-jeugd,
de recreanten en senioren, wederom
op verschillende niveaus. Ook dit
jaar zijn er weer aparte poules voor
bedrijventeams en ketenteams.
Voor meer informatie, kijk op:
www.hovoc.nl

Oproepkrachten Orderpickers
Heb jij een passie voor vers en wil je graag wat
bijverdienen op zaterdagen en in de vakanties?
Dan ben jij wat wij zoeken!
Venlo Fresh Logistics BV is op zoek naar oproepkrachten die ons logistiek team op
zaterdagen en in de vakanties willen ondersteunen.
Venlo Fresh Logistics is een dochteronderneming van de Frankort & Koning-groep.
Frankort & Koning is een internationale organisatie die handelt in groenten en fruit,
met de wereld als bron en Europa als markt.
De functie
In de functie van orderpicker ben je bezig met het efficiënt samenstellen en
verzendklaar maken van orders met behulp van de pompwagen. Je werkt in een
logistiek team. Samen met jouw team zorg je ervoor dat orders - conform
klantwensen- tijdig gereed staan voor de verlading. Naast het samenstellen van de
orders behoort het laden en lossen van vrachtauto’s tot de werkzaamheden.
De eisen
•
MBO+ werk- en denkniveau
•
Nederlands kunnen lezen is een must, spreken is een pré
Competenties
•
Besluitvaardig
•
Kwaliteitsbewust
•
Stressbestendig
•
Goed kunnen rekenen
•
Assertief
•
Energiek/van aanpakken weten
Wij bieden
•
Jaar rond elke zaterdag verzekerd van werk
•
Aantrekkelijk uurloon
•
Aanvang per direct
Interesse?
Dan ontvangen we graag je CV samen met een korte motivatie.
Je kunt dit sturen naar de afdeling HR via e-mail hr@frankort.nl.
Voor meer informatie omtrent de vacature kun je contact
opnemen met Naomi Wachelder via e-mail
n.wachelder@frankort.nl of via
telefoonnummer 077 3897379.
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Verloren donderdag 4 mei een zwarte
sleuteletui met daaraan een aantal
sleutels. Tel. 06 82 00 87 10.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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D’n Bongerd zoekt vrijwilligers.
Zorgboerderij in Sevenum zoekt
enthousiaste vrijwilligers om op
dinsdag of vrijdag voor enkele uurtjes
onze gasten te ondersteunen bij
activiteiten. Irma 077 850 18 31
info@zorgboerderijdnbongerd.nl
Valise Atelier& Natuur. Donderdag
25 mei van 11.00 tot 17.00 uur
is er een expositie in en rond
ons atelier. Alle cursisten van
schilderen, vegetatief vormgeven,
het breicollectief, de kinderkunst
exposeren. www.valise.nl.
Gevonden op dinsdag 9 mei achter
het Risseltkapelletje damesfiets Koga
Miyata. Kun je zeggen welke kleur/
tekst het aanhangende label heeft bel
dan 06 11 46 32 63.

MOEDER
DAG
14 mei
zondoapg
en van
10.00 tot

r

14.00 uu

Steenstraat 20 Horst
077 - 3985072

www.witveld.nl

Nieuwe outfit SV Melderslo
SV Melderslo heeft na de fusie van de korfbalclub met de voetbalvereniging voor een nieuw design
van de tenues gekozen. Ongeveer één jaar na de fusie mocht het eerste team van afdeling voetbal als
eerste in het nieuw te verschijnen. Details uit het in 2016 ontworpen logo, komen terug in de nieuwe
tenues. Deze nieuwe outfit werd mogelijk gemaakt door sponsor Installatiebedrijf v.d. Lisdonk.

Winst voor Sparta’18 in laatste
thuiswedstrijd
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum begon zondag 7 mei matig aan de laatste
thuiswedstrijd in de reguliere competitie. De ploeg speelde tegen RKVV Haelen.
Er werden weinig kansen gecreëerd
en Sparta’18 had moeite om de voorwaartse spelers te bereiken. In de 16e
minuut kreeg Haelen een penalty nadat
één van zijn spelers werd geduwd in
het strafschopgebied. Rick van der
Linden bleef koel en zette Haelen
op een 0-1 voorsprong. Ondanks het

matige voetbal lukte het Sparta’18
om nog voor rust de gelijkmaker te
maken. In de 39e minuut werd het 1-1
toen Stan Verhorstert raak schoot uit
een corner. In de tweede helft werd
het voetbal van Sparta’18 beter, echter
leidde dit niet tot echte grote kansen.
Pas in de 82e minuut kwam Sparta’18

op voorsprong door een goal van
invaller Sjuul Geurts. In de 85e minuut
werd de wedstrijd beslist door een
goed schot van Freek Wijnen. Volgende
week staat de laatste wedstrijd uit
de competitie op het programma, uit
tegen Baarlo. Daarna kan Sparta’18 zich
opmaken voor de nacompetitie.

Oxalis nieuwe koploper
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na twee weken rust te hebben gehad, mocht Oxalis 1 zondag 7 mei afreizen naar Ooij om het daar op te gaan
nemen tegen SVO 1. Een tegenstander waar ze de vorige keer van gewonnen hadden, maar die ze zeker niet
moesten onderschatten.
Het was toen namelijk niet eenvoudig gegaan. Ook dit keer had Oxalis last
van opstartproblemen. Het duurde even
voordat het lekker ging lopen, maar
toen het gat van de korf na vijf minuten
eindelijk gevonden werd, wisten ze uit
te lopen naar 1-5. SVO had in de eerste

helft verder weinig in te brengen tegen
het sterk spelende Oxalis wat een ruststand van 2-11 opleverde. Na rust hadden de dames het enige tijd lastig met
de in de rust aangesterkte tegenstander
en het verhoogde tempo van hen. SVO
kon hierdoor op Oxalis inlopen tot 6-12,

maar de dames van Oxalis wisten zich te
herpakken, het spel weer naar hun hand
te zetten en te scoren. Ze speelden de
wedstrijd netjes uit wat een verdiende
8-17 eindstand opleverde. Doordat
Flamingo’s gelijk speelde, is Oxalis door
deze winst de nieuwe koploper.

Melderslo verliest van Olympia
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging SV Melderslo was op zondag 7 mei duidelijk naar Olympia ’18 in
Boxmeer gegaan om iets van de blamage van afgelopen wedstrijden proberen recht te zetten.
Het was een rustig begin van de
wedstrijd waarin Melderslo vooral
verdedigend probeerde om de titelkandidaat van zich af te houden. In
de beginfase gebeurde er niet zo heel
veel. Melderslo was niet bij machte om
het Olympia moeilijk te maken en daar
stond tegenover dat de thuisploeg ook
nog niet echt gevaarlijk kon worden.
Helaas ging het toch mis in de dertigste
minuut waar een aanvaller van Olympia
in het zestienmetergebied licht werd
aangetikt. De terecht gegeven penalty
betekende de 1-0 voorsprong voor de

thuisploeg, die tot dan toe niet echt
overtuigen kon, maar wel het betere
van het spel had. Veel hoogtepunten kende de eerste helft niet. In de
tweede helft speelde Melderslo met
iets meer overtuiging, wat overigens
niet tot echt uitgespeelde kansen
leidde. Het eventuele gevaar zou dan
al moeten komen uit vrije trappen of
corners. Het was Jeroen Kallen die nog
het dichtst bij de gelijkmaker was met
een kopbal. In de 88e minuut scoorde
Olympia de voor hem bevrijdende 2-0.
Een goal die het team veel eerder had

kunnen maken uit enkele grote kansen
in met name de laatste 20 minuten
van de wedstrijd. Een periode waarin
Melderlso ook iets meer risico nam door
mensen van achteruit door te schuiven.
Dat mocht echter niet baten. Kortom,
een verdiende overwinning voor
Olympia. En Melderslo mag volgende
week in de laatste wedstrijd nog laten
zien dat het best aardig kan voetballen
en ook nog de wil op kan brengen om
het seizoen goed af te sluiten tegenover
het thuispubliek als de competitie wordt
afgesloten tegen Resia uit Wellerlooi.
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David Philips
in Cambrinus
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De Engelse zanger-gitarist David Philips staat op zondag 14 mei op
het podium van café Cambrinus in Horst, waar hij in 2011 als eens eerder
te gast was. Het optreden begint om 16.00 uur.

Freedom Ride door Horst aan de Maas
Zo’n 750 renners fietsten vrijdag 5 mei mee in de Freedom Ride, die ook door Horst en Sevenum trok.
De tocht is een initiatief van Team LottoNL-Jumbo en werd voor de tweede keer georganiseerd. De
toertocht werd gehouden op Bevrijdingsdag, omdat het onderwerp vrijheid centraal staat. De deelnemers
fietsten gezamenlijk in een pelotonstocht met wielertoeristen een route van 110 kilometer door Middenen Noord-Limburg. Onderweg passeerden zij plaatsen die zijn gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog.

Philips is een multi-instrumentalist die zijn wortels in de blues, jazz
en soul heeft liggen. Zijn vorige en
tweede cd The Rooftop Recordings
werd opgenomen op het dak van
zijn appartement in Barcelona en hij
heeft daarbij zijn songs gestript tot
de essentie. Een stem, een gitaar
en zo nu en dan een mondharmonica. “Deze plaat bevat Deltablues

tot melodieuze liedjes die niet
zouden misstaan in het repertoire
van James Taylor. Zijn stem doet
denken aan diezelfde James Taylor
en hij onderstreept dat met soepel en virtuoos gitaarspel, waaruit
getuigt dat David Philips van wanten
weet”, aldus Cambrinus. Zijn derde
cd Rooftop Recordings 2 is onlangs
uitgekomen.

Opbrengst
gezamenlijke collecte
De gezamenlijke collecte in Horst, die werd gehouden op 11, 12 en 13
april, heeft een bedrag van 38.101,71 euro opgebracht.
De opbrengst was hiermee hoger
dan vorig jaar, toen er ruim 35.000
euro werd opgehaald. In 2015 was
dat nog zo’n 34.000 euro. Sinds de
start van de gezamenlijke collecte in

2011 is de opbrengst ieder jaar nog
hoger geweest dan het jaar ervoor.
De verdeling per goed doel is te
zien op de Facebookpagina van de
gezamenlijke collecte Horst.

Activiteiten De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondagmiddag 14 mei
verschillende activiteiten.

Deere & Company is wereldwijd de grootste fabrikant van landbouwwerktuigen, die in meer dan
160 landen zaken doet en meer dan 56.000 mensen in dienst heeft wereldwijd. John Deere Fabriek
Horst B.V. produceert en ontwikkelt in Horst gewasbeschermingsmachines en biedt momenteel werk
aan ± 200 personen.

1e Assemblage Monteurs
Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•

Diverse componenten of installaties voorbereiden en/of samenstellen en
deze monteren op de veldspuiten volgens order en/of tekening
Het functioneel testen van veldspuiten
Kwaliteitscontrole uitvoeren op de geassembleerde veldspuiten
Eventuele storingen opzoeken en oplossen
Het laden van machinesoftware op veldspuiten
Samenwerken met directe en indirecte collega’s om het standaard
werkproces te verbeteren
Proactief meedenken en signaleren van eventuele afwijkingen en aandragen
van verbeteringen

Proﬁel
•

•
•
•
•
•
•

Wij hebben ruimte voor 1e Assemblage Monteurs op MBO-niveau,
richting techniek (niveau verkregen door opleiding of ervaring)
Je hebt veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan
Je bent breed inzetbaar op meerdere werkstations op het gebied van elektro,
hydrauliek, pneumatiek en assemblage
Je bent proactief, ﬂexibel en een ware teamplayer
Je hebt geen “9 tot 5 mentaliteit”
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Je beschikt over basis computervaardigheden

Solliciteren
Met de veilingklok worden er
biologische groenten verkocht. Tevens
is de smid aan het werk en zorgt
het duo Bart & Bert voor muziek.
Daarnaast kunnen bezoekers de

nieuwe wisselexpositie ‘Onderweg,
van karrenspoor tot A73’ bekijken.
Het museum is geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.museumdelocht.nl

(m/v)

Je schriftelijke sollicitatie kun je, voorzien van een CV, sturen naar:
HRWZ@JohnDeere.com Of bezoek onze website: www.Deere.nl
Bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan vrouwelijke kandidaten,
dit gezien de samenstelling van ons huidige personeelsbestand.
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Dodenherdenking in Tienray
Tijdens de Dodenherdenking in Tienray werd er een dienst in de kerk gehouden. De herdenking ging verder op
het Hanna van de Voortplein.

Fanfare Eendracht Meerlo,
het Meerlo’s Gemengd Koor, leerlingen
van basisschool Megelsheim, jongeren van NaoberzorPunt KANZ junior

en Tienray, wethouder Paul Driessen
van gemeente Horst aan de Maas en
pastoor Ruud Verheggen droegen bij
aan de herdenking. “Dankzij hen zal

dit bij velen een blijvende herinnering
achterlaten”, aldus het 4 mei-comité
Tienray-Meerlo-Swolgen.
(Foto: Hay Verstraelen)

Nieuwe roman Govert Derix
Bij de Bruna in Horst wordt op zaterdag 20 mei de nieuwe roman van oud-Horstenaar Govert Derix, Mensheid
is een brief aan jou, gepresenteerd.
Na drie eerdere romans, wilde
Derix met dit boek een andere weg
inslaan. “Niet minder spannend, maar
vooral literair uitdagender”, aldus Bruna
Horst. Dat resulteerde in Mensheid
is een brief aan jou, een roman over

liefde, over leven en dood, over god en
over de mensheid in nood. De verdwijning van het meisje Helena, de vondst
van een lijk aan een Zwitsers meer,
een romance en de inzichten van een
vrijbuiter en een politicus zijn aanlei-

ding voor het verhaal. De eerste presentatie van het boek vindt plaats bij
Boekhandel Dominicanen in Maastricht,
op donderdag 18 mei. Bij de Bruna
in Horst wordt het boek op zaterdag
20 mei om 14.00 uur gepresenteerd.

Wandel4Daagse Sevenum
Het Jongerengilde in Sevenum organiseert van donderdag 22 juni tot zondag 25 juni de tiende editie van de
Wandel4Daagse. De online inschrijving is geopend.
Er zijn per dag twee afstanden
uitgezet door de velden en bossen die Sevenum en Kronenberg
rijk is. De afstanden zijn 5 en 10
kilometer. Op de zondag is er nog

een extra 20 kilometertocht uitgezet
door Knopen Lopen Sevenum, maar
hiervoor kun je je terplekke opgeven.
Alle routesworden duidelijk aangegeven door eigen routebordjes, maar

ook via de paaltjes van Knopen Lopen.
Verder staan de r outes vermeld in
een informatie boekje. Voor meer
informatie en inschrijven, kijk op:
www.jongerengildesevenum.nl

Klas 1A wint Smokefree Challenge
Klas 1A van het Citaverde College heeft samen met mentor Jolanda Welles meegedaan aan de
wedstrijd Smokefree Challenge. Van de 24 deelnemers uit de regio werd de klas eerste. De Smokefree
Challenge is een niet-roken wedstrijd. De leerlingen hebben elkaar beloofd niet te roken of te stoppen
met roken in de periode van 1 november tot en met 1 mei. Drie keer is er een screening geweest om de
voortgang van de klas te checken. Bij de wedstrijd hoorde ook een creatieve opdracht. De klas maakte
een filmpje met tien voordelen van niet roken. De landelijke jury heeft bepaalt dat Citaverde College in
haar regio heeft gewonnen. De leerlingen mogen een dag naar pretpark Walibi.
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Kleurig Borduren

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

In Museum de Kantfabriek in Horst wordt op woensdagmiddag 31 mei
de kinderworkshop Kleurrijk Borduren georganiseerd. De activiteit is voor
kinderen van 6 tot en met 11 jaar en duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
In de Kantfabriek is sinds kort
de nieuwe tentoonstelling Bloemen
Bloeien op Papier te zien waarbij
19e-eeuwse handgekleurde
borduurpatronen centraal staan.
Speciaal vanwege deze tentoonstelling
organiseert Museum de Kantfabriek
op woensdagmiddag 31 mei de

kinderworkshop Kleurrijk Borduren.
Tijdens deze workshop borduren
kinderen met behulp van een
naald, gekleurd borduurgaren en
eenvoudige steken een patroon
op borduurstof. Kijk voor meer
informatie en aanmelden
www.museumdekantfabriek.nl

Informatieavond duurzame
energie Kronenberg
Kronenberg wil in het dorp energie gaan besparen en opwekken door
gezamenlijk acties te organiseren. Daarom wordt er op maandag 15 mei
door de werkgroep EnergieKronenberg van de dorpsraad een informatieavond over duurzame energie georganiseerd.

Dodenherdenking in Sevenum

Tijdens deze avond vertelt
Buurtkracht Kronenberg over hoe samen
aan de slag te gaan met besparingsmaatregelen. Daarnaast vertellen
Kronenbergers zelf hoe ze al comfortabeler en duurzamer wonen en werken en
presenteert bedrijvencoöperatie Zamen

uit Horst aan de Maas een voorbeeldenergieadvies van een woning uit
Kronenberg. Ook is er ruimte voor vragen
en discussie. Deze informatieavond vindt
plaats in De Torrekoel en duurt van 19.30
tot 20.30 uur. Voor meer informatie, kijk
op: www.buurtkracht.nl/kronenberg

In Horst aan de Maas werd op donderdag 4 mei stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Zo ook in
Sevenum, waar een bijeenkomst plaatsvond bij het oorlogsmonument. Deze herdenking werd
georganiseerd door het Oranjecomité Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. Bij het monument werden
toespraken en gedichten voorgelezen, waarna onder meer wethouder Bob Vostermans namens
gemeente Horst aan de Maas een krans legde.

Ad vertorial

Rundje um ut Hundje en
Funpop slaan handen ineen
Stiching Rundje um ut Hundje en Stichting Funpop hebben de handen ineen geslagen en gaan zich samen
inzetten voor een gezonder Funpop.

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Parkhotel Horst is een goedlopend horecabedrijf in Horst
aan de A73. Het hotel beschikt over 78 kamers en
12 multifunctionele feest- en vergaderruimtes geschikt voor
personeelsfeesten, bruiloften, diners, conferenties en nog
veel meer. Daarnaast ontvangen wij dagelijks gasten in ons
sfeervolle restaurant, gezellige brasserie, moderne bar en op
ons zonnige terras.
Om ons team te versterken zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

ZELFSTANDIG WERKEND KOK
(m/v) FT of PT
Ervaring in de horeca en interesse in deze leuke baan? Stuur dan een
sollicitatiebrief inclusief CV naar keuken@parkhotelhorst.nl t.a.v.
Chef-kok Esli Vencent. Overige info: www.parkhotelhorst.nl/vacatures
of bel 077-3976000.

Thijs Rutten (midden) ontvangt de cheque uit handen
van Jeroen Janssen (links) en Hans van den Brandt (rechts)
Bewegen en gezondheid staan vanaf dit jaar
bij Funpop hoog in het vaandel. Thijs Rutten van de
Funpoporganisatie: “Ook binnen onze primaire doelgroep
zien we de groei van obesitas en daarmee het belang
van gezond eten en voldoende bewegen. Dat laatste is
echter geen vanzelfsprekendheid. Omdat we ons festival
willen blijven verbeteren, zijn we op zoek gegaan naar
verbindingen, die samen met ons invulling willen geven
aan dit onderwerp. Zo kwamen we hierover in contact met
Stichting Rundje um ut Hundje en samen zijn we gaan
brainstormen over een gezonder Funpop.” Mede door
een gift van verzekeringsmaatschappij NH1618 werd het
mogelijk om dit ideaal ook echt in de praktijk te brengen.
De 21e editie van Funpop, die plaatsvindtop
zaterdag 20 en zondag 21 mei, wordt geopend met een
‘warming-up’ voor alle bezoekers. Verder komt er een
heuse ‘beweegarena’ waarin allerlei bewegingsspellen
worden gespeeld. Rutten: “Net zoals het Rundje:

laagdrempelig van opzet en daarnaast ook leuk voor
een groot publiek.” Studenten van het CIOS in Sittard
gaan helpen om de beweegarena tot een succes te maken.
Verder zullen rondom de arena heen gezonde snacks
verkrijgbaar zijn. “Horst heeft een fantastisch festival binnen
haar grenzen, wat we natuurlijk vooral organiseren voor
mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Maar veel mensen weten niet dat het ook toegankelijk is
voor iedereen die onze primaire doelgroep een warm hart
toedraagt of die de unieke sfeer die er heerst met eigen
oren en ogen wil beleven. Ook zij zijn namelijk van harte
welkom op Funpop.”
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Ruud Lenssen maakt
Funpop documentaire

Kermis in Meerlo

Ruud Lenssen uit Broekhuizenvorst heeft een documentaire gemaakt over mensen met een verstandelijke
beperking die onderweg zijn naar Funpop in Horst. De documentaire ‘Normale Mensen’ wordt in mei op tv uitgezonden.

De Meerlose kermis vindt al heel lang plaats op de zondag na
Hemelvaartsdag, die dit jaar op 28 mei valt. Na de eeuwwisseling werd
de kermis minder bezocht, totdat OJC Merlin het initiatief nam om samen
met zaal ’t Brugeind en de fanfare de kermis nieuw leven int te blazen,
waardoor deze nu weer als vanouds leeft in het dorp.
Naast de bekende kermis
attracties staat er sinds kort ook een
grote tent op het grasveld bij het
speelterrein aan de Margrietstraat
in Meerlo. De kermis wordt traditioneel geopend op Hemelvaartdag,
donderdag 25 mei, met Schotse
Highland Games voor de Meerlose
jongeren. Vrijdagavond 26 mei is in
de tent de zupertolle dicoparty met
Ech & Auer. Zaterdagavond 27 mei

treden Jeopardy en dj W. Goldman op.
Zondagmorgen 28 mei om 10.30 uur
is in de grote feesttent een dorpsmis
die opgeluisterd wordt door Fanfare
Eendracht Meerlo. Daarna is er een
kermislunch waar iedereen aan kan
deelnamen na opgave bij info@
brugeind.nl of 0478 69 12 83. Na de
brunch gaan de kermisattracties weer
aan het draaien. ’s Avonds treedt in
de feesttent BrandNew op.

Expositie Atelier
De Stal
In Atelier De Stal in Sevenum is op donderdag 25 mei de expositie
Tussen Kunst en Ambacht te zien. Het atelier is deze dag geopend van
11.00 tot 17.00 uur.

Normale Mensen, Onderweg met
een beperking, is een documentaireroadmovie over mensen met een
verstandelijke beperking, op weg
naar het grootste muziekfestival voor
gehandicapten: Funpop in Horst.
Onderweg vertellen zij over het leven
met een beperking en hoe zij omgaan
met problemen en vooroordelen.
De documentaire is een productie van
PJP Film & TV-producties, onder regie
van Ruud Lenssen en in opdracht van
Stichting Funpop.
Door aanhoudende bezuinigingen
in de zorgsector wordt het voor mensen
met een beperking steeds moeilijker

om vervoer en begeleiding voor een
dagje uit te bekostigen. Een bezoek
aan Funpop in Horst, Nederlands enige
openluchtfestival voor mensen met een
beperking, behoort daarom voor veel
liefhebbers niet meer tot de mogelijkheden. Funpop heeft daarom het
initiatief genomen om het vervoer voor
festivalbezoekers van en naar Horst te
organiseren.
Normale Mensen speelt zich af in
de bus naar het festival toe. De passagiers hebben er lang naar uitgekeken omdat ze daar helemaal zichzelf
kunnen zijn en los kunnen gaan. Het
enthousiasme van de passagiers is

groot, maar ook het leed ligt aan de
oppervlakte, geeft regisseur Lenssen
aan. “De passagiers van deze bus
hebben allemaal geworsteld met hun
beperking en de acceptatie daarvan.
Het valt me op dat juist mensen met
een beperking zo open en eerlijk over
hun levens kunnen zijn. Ze hebben
weinig te verbergen en dat maakt
het zo mooi om deze verhalen vast te
mogen leggen op beeld.”
Normale Mensen, Onderweg met
een beperking, wordt zaterdag 13 en
zondag 14 mei uitgezonden op L1, met
aansluitend het debat Zorg in Limburg:
kans of crisis?

Je huis
schilderen
dat doe je zó!

Deze expositie geeft een beeld
van de veelzijdigheid aan activiteiten die plaatsvinden in het atelier.
De expositie vindt zowel binnen als
buiten in het natuurgebied plaats. Te
zien is werk van cursisten van Valise
en De Stal. De schildercursisten hebben elk een schilderij gekozen waar
ze trots op zijn. De expositie geeft
een beeld van de enorme variatie
in onderwerpen en technieken die
toegepast worden. Deelnemende
cursisten van vegatief vormgeven
zijn aan de slag gegaan met het
thema zomer. Ook zijn er schilderijen
te zien van kinderen die meededen
aan Kinderkunst. Het Breicollectief

Wat heb ik allemaal nodig voor
het schilderen van mijn huis?

Professionele verf en benodigdheden!

Voor het volledig opnieuw schilderen van een tussenwoning heeft Hubo een pakket samengesteld:
en tussenwoning heeft Hubo een pakket samengesteld:
Verf
• 2,5 liter Primer (grondverf)
• 2 liter Lakverf (satin of gloss)
Gereedschappen en overige materialen
• 2x Lakrol 10 cm met 1 houder
• 2x Lakrol 6 cm met 1 houder
• 1x Schildersfolie zwaar (4x5m)
• 1x Kombimask textielband blauw
• 1x Glaskrabber
• 1x Schilderstape 30mm
• 3x Patentpuntkwast lak 24 mm
• 3x Platte kwast lak 30mmn
• 1x Ontvetter concentraat 100ml
• 2x Verfbakje

289.-

Sevenum heeft afgelopen seizoen
gewerkt aan een vijftal schilderijen
die geïnspireerd waren op speciaal
borduurpatroon, met uiteenlopende
technieken. Daarnaast hebben enkele
dames intensief gebreid om een
boom te verfraaien. Erik van der Hulst
van Creastaal toont een aantal objecten van kortenstaal in het natuurgebied. Willem Eickmans, schaapscheerder, scheert op ambachtelijke wijze al
ruim 20 jaar Mergellanders en geeft
een demonstratie. In het koffiehoekje
een collectie kleine fantasiebeestjes
te zien van Isabelle van der Meijden.
Kijk voor meer informatie op
www.valise.nl of www.atelier-destal.nl

TOTAALPAKKET
• 1x Schuurpapier
Watervast

289.• 1x Schuurpapier Goud
• 1x laagdikte meter
• 1x blikopener

289.-

Totaalprijs 362.24

289.289.-

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Color Expert en Sigma Coatings

TOTAALPAKKET
TOTAALPAKKET
TOTAALTOTAAL-

TOTAALPAKKET
PAKKET
PAKKET
Sevenum
Horsterweg 42
Tel.: 077-467 14 06
sevenum.hubo.nl
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Harmonie van Horst

Presentatie Nootboek op
basisscholen Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst bestaat dit jaar 200 jaar. Om dit te vieren geeft de harmonie alle basisschoolkinderen van Horst van groep 3 tot en met groep 8 een zogenaamd Nootboek cadeau. De presentatie van dit boek
is op vrijdag 12 mei.
Het hele jaar door vinden allerlei
activiteiten plaats om het jubileum
te vieren. Zo was er in januari al
een nieuwjaarsconcert en in maart
vond ‘Drums Around the World’
plaats. In november wordt er een
groot galaconcert in de Mèrthal
georganiseerd. Op 12 mei is de
presentatie van het Nootboek op de
drie Horster basisscholen. In het boek
staat een sprookje over de geschiedenis
van de harmonie, geschreven op het

niveau van basisschoolkinderen. Verder
zijn er strips, rebussen, kleurplaten,
puzzels, spelletjes, raadsels, interviews
en foto’s van leden en dirigenten in
het boek te vinden. Het boek kwam
tot stand door de medewerking van
veel eigen leden. Behalve dat de
kinderen een mooi cadeau krijgen
dient het ook een ander doel. Via dit
boek wil de harmonie de muziek
dichter bij de jeugd te brengen en
daardoor harmonie- en fanfaremuziek

Expositie onder
waterfoto’s in bieb

WIJ ZOEKEN

Duikvereniging OSV Quintus uit Horst bestaat 40 jaar. Daarom wordt er
op vrijdag 12 mei in de bibliotheek in Horst een expositie van onderwaterfoto’s geopend.
De expositie laat de bezoekers
kennismaken met wat de duikers van
OSV Quintus allemaal zien, niet alleen
in Horst, maar ook in de wateren van
de Oosterschelde en het
Grevelingenmeer in Zeeland. “Het is
onvoorstelbaar hoeveel moois er onder
water te zien is in Nederland,” vertelt
duiker Ton Oudenhoven. “Je hoeft
daarvoor echt niet per se naar de
subtropische wateren in verre landen.
In Nederland is in 2015 zelfs het

populairder te maken. Om het belang
van harmoniemuziek bij de jeugd te
benadrukken zijn wethouder Ger van
Rensch en Rowwen Hèze-accordeonist
Tren van Enckevort aanwezig bij de
presentatie. Ook geeft de harmonie een
miniconcert, waarbij de schooljeugd
betrokken wordt. Het wordt een
minitour langs de basisscholen die
begint om 09.00 uur op De Doolgaard
en via de Weisterbeek om 11.30 uur
eindigt bij de Twister.

ONDER

wereldkampioenschap
onderwaterfotografie gehouden.
Met name de kleurrijke wereld van
planten en dieren onder water is
groot.” Omdat de duikers van OSV
Quintus toch ook met regelmaat buiten
Nederland te vinden zijn, is de
expositie aangevuld met foto’s van
tropische vissen en koralen.
De expositie is tot vrijdag 9 juni te zien.
Alle foto’s zijn gemaakt door leden van
OSV Quintus.

NEMERS!

Nationale Molen
dagen in Lottum
De Nationale Molendagen vinden plaats op zaterdag 13 en zondag 14 mei. In heel Nederland zijn dan meer dan negenhonderd molens
opengesteld voor publiek. In Lottum opent de Houthuizermolen
haar deuren.
De molen is zowel op zaterdag
als op zondag van 11.00 tot 17.00
uur open. Op zondag worden er
daarnaast speciale activiteiten
georganiseerd. Er zijn meelproducten
te koop en er worden producten
als speltbrood, molenbrood en

molenkoeken verkocht. Op het
terras worden pizza’s gebakken in
een speciale pizzaoven, met meel
uit de molen. De bezoekers kunnen
proeven. Troubadour Peter van
de Water uit Swolgen verzorgt de
muziek.

Concert Fanfare
Monte Corona
Fanfare Monte Corona houdt op zaterdag 20 mei een voorjaarsconcert
waarmee ze onder meer haar donateurs wil bedanken. Dit concert vindt
plaats inde Torrekoel in Kronenberg en begint om 20.30 uur.
Monte Corona zit midden in de
voorbereiding voor deelname aan het
vierjaarlijkse Wereld Muziek concours
(WMC) in Kerkrade. Korpsen uit de
gehele wereld nemen deel aan de
diverse show- en concertwedstrijden.
Op zaterdag 22 juli staat Monte
Corona op het podium in de Rodahal.
Tijdens het voorjaarsconcert worden
de twee concertwerken voor het
WMC gespeeld. Dirigent Geert Jacobs

geeft deze avond een toelichting op
het verplichte en het keuzewerk.
Het verplichte werk in de 1e afdeling
fanfare is A Diamond for Parker
van Rob Goorhuis. Als keuzewerk
speelt Monte Corona New Life van
Maurice Hamers, dit oorspronkelijke
fanfarewerk bestaande uit vier
aaneengesloten delen.
Kijk voor meer informatie op
www.montecorona.nl

Een leuke winkel
starten in de
gezellige dorpskern
Grubbenvorst.
Het kan!
Jan Linders, Vera Beauty
& Health, Lunchroom
Lekker Gewoën,
kinderkleding Fibe en co,
en Bakkerij Broekmans
gingen je al voor.

Er is in Grubbenvorst
zeker nog ruimte voor:
• Een delicatessenzaak
• Een opticiën/audiciën
• Een dierenspeciaalzaak /
doe-het-zelf winkel
• En andere bijzondere
dagwinkels
Neem contact op en vraag naar
de voorwaarden.

Marc Janssen - Directeur

Suyderland Venrode
06 - 21 59 70 21

Samen werken aan een bruisend Grubbenvorst.
Wij bieden je graag de ruimte!
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Agenda t/m 18 mei 2017
do
11
05
vr
12
05

Sponsorloop

Jubileumconcerten

Optreden David Philips

Tijd: 08.45 uur
Organisatie: basisschool De Doolgaard
Locatie: Clapvaeren, De Pelslap en Het Veldje Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Gemengde Zangvereniging Egelsheim
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Overhandiging nootboeken

Pub Disco

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: basisscholen de Doolgaard, de Twister en de
Weisterbeek Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Tienerwerk de PUB
Locatie: ’t Haeren Grubbenvorst

Nationale Menwedstrijden

Beerpongtoernooi

Locatie: Grandorse Kronenberg

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Opening expositie onderwaterfoto’s

Underground Zero The Harder Styles

Dorpraadsvergadering

Organisatie: Duikvereniging OSV Quintus
Locatie: Bibliotheek Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Aan de Brug America

Kinderworkshop kleurig borduren

Optreden SecondHalf

Dorpraadsvergadering

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Kantfabriek Horst

Tijd: 21.30 uur
Locatie: camping-café Het Engelke Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Haeren Grubbenvorst

Jubileumconcert

Blok 10 Pub Quizz

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Gemengde Zangvereniging Egelsheim
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Blok 10 Horst

Walhalla Pubquiz

Informatieavond duurzame
energie

wo
17
05

Wandelvierdaagse De-4

do
18
05

Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: werkgroep EnergieKronenberg
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Gewoën Grubbevors
Locatie: Grubbenvorst

Wandelvierdaagse De-4
Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Gewoën Grubbevors
Locatie: Grubbenvorst

Veilingklok

Dorpraadsvergadering

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

Vaardigheidstoets brandweer

Nationale Menwedstrijden

Dorpraadsvergadering

Tijd: 08.00 uur
Organisatie: brandweer Horst
Locatie: kazerne brandweer Horst

Locatie: Grandorse Kronenberg

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Nationale Menwedstrijden

Peelmuseum geopend

Locatie: Grandorse Kronenberg

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Nationale Molendagen

Canix Rock Café

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Molen Lottum

Tijd: 15.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

za
13
05

zo
14
05

ma
15
05

CSI de PEELBERGEN & NATIONALE MENWEDSTRIJD HORST

12- 14 MEI 2017

VRIJDAG 12 MEI
12.00 - 20.00 uur
springen - internationale rubrieken
mennen - dressuur

DAG
R
E
D
MOE IP!
T

ZATERDAG 13 MEI
08.30 - 20.00 uur
springen - Ranking proef & internationale rubrieken
mennen - dressuur & vaardigheid

ZONDAG 14 MEI
08.00 - 18.30 uur
springen - Grote Prijs & Finales
mennen - marathon

GRATIS
TOEGANG

Travers 5 | 5976 PL | Kronenberg | www.peelbergen.eu | www.menwedstrijdenhorst.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 18 mei 2017
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

service 29

Ouderraad Dendron
organiseert Wereldcafé
De Ouderraad van het Dendron college in Horst organiseert op maandag 19 juni voor de tweede keer een
Wereldcafé rond het thema Veranderen Verrijkt. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur, het programma heeft tot doel in positieve zin bij te dragen aan de kwaliteit van de middelbare school.
Wereldcafé is een werkvorm
waarbij verschillende groepen van
leraren, ouders en leerlingen in
ongeveer 30 minuten met elkaar aan
een tafel van gedachten wisselen over
een bepaalde vraag of stelling. Na
30 minuten wordt het net opgehaald
en de belangrijkste bevindingen of
conclusies genoteerd. Een tweede
groep neemt dan het stokje over en
diept de tafelbevindingen van de eerste
groep verder uit. Iedere deelnemer

wisselt drie keer van tafel. De vragen
die centraal staan deze avond zijn: Wat
is voor jou onderwijs op maat? Wat
bepaalt de kwaliteit van het onderwijs
op het Dendron? Word je weleens
verrast door zaken die je eerder had
willen weten over zaken die de school
aangaan en hoe komt dat? Wat zou je
willen veranderen aan het onderwijs
op het Dendron? Hoe maken we van
leerlingen weerbare en veerkrachtige
wereldburgers? Hoe kan een leerling

goede keuzes maken voor zijn of
haar toekomst? En als je een nieuwe
school zou mogen oprichten, helemaal
vanaf de basis, hoe ziet die er dan
uit? De conclusies biedt de ouderraad,
evenals in 2015, aan aan de leiding van
het Dendron College die deze dan kan
inppassen in de verbeterplannen voor
de school vanaf komend schooljaar.
Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met de
ouderraad via ouderraad@dendron.nl
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afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

18.00
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De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa

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

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst
10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie

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

Blauwebessenland

Hostellerie De Maasduinen

E 1 korting op jam

10% korting op een diner
voor 2 personen

Ruitersport Equidrôme

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

IJssalon De Zeuten Inval

Bootcamp Power

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
Brownies & downieS
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Camps Optiek

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty
20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

10% korting op een zonnebril

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Center Parcs Het Meerdal

Janssen Dansen en Sporten

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

Tienray

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

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

Hotel Asteria Venray

5% korting op de rekening
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Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

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

19.15

Lottum
zondag

HALLO voordeelpas

DMS-Service

Twee proeflessen gratis

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

15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten
Ontbijt voor E 4,50

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

NIEUW Voet Zorg Venray
10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor E 10

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Logeerhuis Kapstok
Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Duet Kappers

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

25% korting op het tweede gerecht

The Zen Company

Museum de Kantfabriek

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

My-LifeSlim

15% korting op zonnecosmetica

Eetcafé Ald Vors

E 6,50 korting op de intake

Zorgboerderij “Boer” Hans

Priesternoodnummer

Driegangenmenu voor E 17,50

Pakje!

10% korting

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

Goed Haar en Visagie

10% korting op het hele assortiment

10% korting op de eerste

Paramedische Voetzorg Horst

behandeling

20% korting op alle voetproducten

zaterdag

kerkdienst

18.00

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

Voordeelpas

Nieuwe voorjaarscollectie
Bezoek onze vernieuwde showrooms!
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€ 51,Per maand via het SK betaalplan
Stanford Halifax
278 x 188 cm
compleet met koel-vries combinatie, fornuis, vaatwasser,
afzuigkap, 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

ND

!

