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‘Een kippenclubhuis met
glijbaan en trampoline’
Een make-over van de speeltuin, een crossbaan en een camping met bloemenweide in het bos. Dit zijn enkele ideeën die leerlingen van de Tienrayse Mariaschool
hebben bedacht in het kader van het project Kinderdorpspanel. Woensdag 11 april presenteerden ze hun dromen aan het publiek. Lees verder op pagina 03

Intensieve veehouderij breekpunt

Geen coalitie tussen CDA, PvdA en D66+GroenLinks
CDA, PvdA en D66+GroenLinks hebben de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie afgebroken op dinsdag
17 april. Dit gebeurde nadat D66+GroenLinks besloot toch niet in te stemmen met het akkoord.
Jim Weijs, partijleider van
D66+GroenLinks geeft aan dat
de grootste spanning lag bij de
onderwerpen intensieve veehouderij
en open landschap.“ Dat zijn voor
ons belangrijke onderwerpen en
we konden er uiteindelijk toch niet
mee instemmen zoals dat in het
akkoord terugkwam. Daarnaast
maakten we ons ook zorgen over
de democratie binnen een coalitie.
Wij hebben de afgelopen jaar als
oppositie meegedaan en we vinden
dat er best meer gekeken mag worden
naar een samenwerking tussen
oppositie en coalitie.” Desondanks

laat D66+GroenLinks weten dat ze
graag kandidaat blijft voor de coalitie.
“We gaan kijken wat er mogelijk is en
we zien vanzelf het verdere vervolg”,
aldus Weijs.

Terug bij af
Na drie weken intensief en
constructief overleg, lag er een
inhoudelijk akkoord tussen de partijen.
Formateur Leon Litjens geeft vanuit
Rusland aan dat er eigenlijk alleen
nog maar getekend hoefde te worden.
“Na informatie zijn Piet Seegers
(PvdA, red.) en ik gevraagd om de
coalitie te leiden”, vertelt Litjens.

“Conceptteksten zijn door formateurs
richting onderhandelaars van de
partijen gebracht, besproken en
aangepast. Deze teksten zijn telkens
door de onderhandelaars met de
achterban besproken. Deze reactie
werd vervolgens weer besproken aan
de onderhandelingstafels. Dit ging zo
over en weer tot er overeenstemming
was over de tekst van het coalitieakkoord. Donderdag 12 april waren
de onderhandelaars het eens over
de laatste stukken en zou alles nog
één keer besproken worden met de
achterban voor een finaal akkoord.
Alles was eigenlijk zo ver klaar,

zelfs de portefeuilleverdeling was in
concept klaar.” Afgesproken werd dat
Bob Vostermans de taak van formateur
over zou nemen en het geheel zou
afronden. Ondanks dat voornemen

standden de onderhandelingen toch.
Litjens: “De formatie is gestrand, dus
we zijn we weer terug bij af. De bal
ligt nu bij de leider van de grootste
partij, Bob Vostermans.”

Op zoek naar een flexibele baan?
Wij zoeken:

Barbecue & Gourmet Party Service

BEZORGERS/
CHAUFFEURS m/v
VERKOOP/ADMINISTRATIEF
MEDEWERKERS m/v

Interesse? kijk op www.a-z.nl/vacatures
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Première Hôrster Revue

‘Er gebeurt zoveel dat de bezoekers niet
weten waar ze moeten kijken’
De Hôrster Revue vindt iedere
vijf jaar plaats en dat is dit jaar voor
de vijfde keer. Op vrijdag 20 april is
om 20.00 uur de première van
‘Oêt d’n tiêd’ in de Mèrthal in Horst.
Alle avonden waren binnen een
week tijd uitverkocht.
In het verhaal staan dit jaar drie
jongemannen centraal die een reis
door de tijd maken. Hierbij komen ze
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HALLO Horst aan de Maas
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Kempen Media b.v. en verschijnt
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terecht in vijf verschillende tijdsperiodes uit de geschiedenis, waarbij het
verhaal zich helemaal afspeelt in Horst
rondom het Wilhelminaplein. De rollen van deze drie jongemannen worden vertolkt door Maikel van Helden
en Miel Hoeijmakers uit Horst en Tim
Stoter uit Sevenum. Maikel speelt
de rol van Koen: “Koen is de oudste
van de drie en probeert zodoende
ook altijd verstandigste van de groep
te zijn. Met nadruk op proberen.
Daarnaast is hij veel bezig met ‘branie
schoppen’ en heel jaloers op iedereen die gemakkelijk een vriendin
krijgt”, vertelt Maikel. Tim speelt de
rol van Joep: “Joep is een leeghoofd,
de domme van het drietal. Alles komt
letterlijk bij hem aan zoals het verteld
wordt en hij snapt heel veel grappen
niet, wat weer voor grappige situaties zorgt.” Miel is de Don Juan van de
groep in de rol van Geert. “Hij is de
meidengek en hij wordt ook helemaal
verliefd op het meisje dat telkens tijdens de tijdsreizen weer terugkomt”,
voegt Tim hier aan toe.

Reis door de tijd
Het drietal maakt een reis door de
tijd, waarbij zowel de Nederlandse als
wereldgeschiedenis aan bod komen,

Geldig t/m 24-04-2018

Roy Verhaegh
Marieke Vullings

allemaal in een Horster setting.
Maikel: “Je ziet het Wilhelmina
plein groeien en ontwikkelen met
iedere tijdsperiode. Zo komen we
in aanraking met Batavieren en
Romeinen, maar ook de middeleeuwen en de Spanjaarden ten tijde van
de Tachtigjarige Oorlog. Alles en iedereen is aangekleed naar de tijd waar
het zich afspeelt, behalve de hoofdpersonages. Die hebben allemaal iets
aan uit de oorspronkelijke tijd waar ze
zelf vandaan komen. Ze zijn letterlijk
‘uit de tijd’.”

Team van
tweehonderd mensen
Maikel is met zijn 30 jaar ouder
dan Tim (16) en Miel (17), maar dat
vormt geen enkele belemmering in
de band die ze hebben opgebouwd
in het proces. “Soms voel ik me ook
wel een beetje de papa van de drie”,
grapt Maikel. “We zijn een hele hechte
groep geworden met z’n allen en
vooral met Tim en Miel heb ik dat
heel erg. We spelen drie vrienden die
samen op avontuur gaan, dus dan is
het ook belangrijk dat die vriendschap
natuurlijk overkomt. Dat kostte ons
geen enkele moeite.”

Zomers plezier!
Alle Azalea’s

Vol knop en bloem
Enorme keuze in
soorten en
maten!

-20%

Solanum jasmijn
Hangpot

Uit eigen kwekerij!
Vol knop en bloem.

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

Regisseuse Esther CoenenJacobs werd twee jaar geleden door
voorzitter Jan Nabben gecontacteerd
met de vraag of ze de toenmalige
regisseuse Marie-Anne Mittelmeijer
wilde ondersteunen. “Ze zochten
iemand die haar wilde ondersteunen
om overzicht in het totaalplaatje van
de revue te houden. Alles ging goed,
totdat Marie-Anne afgelopen zomer
er toch een punt achter moest zetten
en ik haar rol als regissuese volledig
overnam. Ik zou nu eigenlijk wel
iemand kunnen gebruiken om mij te
ondersteunen in het totaalplaatje”,
vertelt ze lachend. Esther is als
regisseuse geen onbekende in de
regio. Zo is ze actief geweest met
Flink! Jeugdtoneel, werkt ze met
Meriko Vocaal mee aan haar viering
van het 50-jarig bestaan, is ze actief
voor Toneelvereniging Poespas en was
ze verantwoordelijk voor de musical
Kleine Zeemeermin in Zwembad De
Berkel. “Ik heb al veel dingen gedaan
en ik ging iedere keer een stapje
verder, maar de Hôrster Revue is voor
mij het grootste waar ik tot nu toe aan
gewerkt heb”, vertelt ze.
Het zijn dan ook behoorlijk wat
groepen die ze moet aansturen.
Esther: “In totaal hebben we een team
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Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

van ongeveer tweehonderd mensen: achter de schermen, decorbouw,
geluid, licht, zang, dans en de spelers zelf, om zo even wat mensen te
noemen. We hebben om en nabij de
vierhonderd kostuums, gemiddeld
drie of vier per persoon. Je kunt wel
stellen dat ik hier een halve baan aan
heb.” Ze zijn in oktober begonnen met
repeteren en naarmate de première op
vrijdag 20 april nadert, wordt er steeds
meer gerepeteerd. Maikel: “Het wordt
wel ondertussen tijd dat we mogen.
De laatste weken in aanloop naar de
première zijn we er bijna volle weken
mee bezig.” Wat kunnen de bezoekers
verwachten? Tim: “Er gebeurt zoveel
tijdens de revue dat je eigenlijk minimaal drie keer moet komen kijken
om alles te kunnen bevatten. Zoveel
rekwisieten, meerdere stageplatformen, mini-filmpjes, projecties, noem
het maar op. Er gebeurt zoveel dat
de bezoekers niet meer weten waar
ze moeten kijken en gegarandeerd
ogen tekort komen.” Na verschuivingen in de stoelen heeft de organisatie
bekend gemaakt dat er ruim 75 extra
kaarten zijn vrijgekomen.
Kijk voor meer informatie op
www.horsterrevue.nl
(Foto: Ger Versteegen)
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Vrijwilliger OJC Walhalla
neergestoken

& kunststof kozijnen

Bij OJC Walhalla in Sevenum is in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 april een vrijwilliger
neergestoken door een bezoeker van de soos. Dat meldde het jeugdcentrum via Facebook. Het slachtoffer
maakt het naar omstandigheden goed, aldus OJC Walhalla.
Na een uit de hand gelopen
ruzie werd een vrijwilliger van OJC
Walhalla neergestoken door een
15-jarige soosbezoeker, zo is te
lezen in het Facebook-bericht. Hij
raakte gewond aan zijn borstkas.
Verschillende ambulances kwamen
ter plaatse en er werd ook een
traumahelikopter opgeroepen. Bij
aankomst bleek de traumahelikopter
echter niet nodig te zijn. Het
slachtoffer werd per ambulance
afgevoerd naar het ziekenhuis en

is inmiddels weer thuis. “Door het
goede handelen van onze vrijwilligers
en omstanders is de dader meteen
overmeesterd en overgedragen
aan de inmiddels opgetrommelde
politiemacht. Onze vrijwilliger maakt
het naar omstandigheden goed en
is inmiddels weer veilig thuis”, zo
meldde OJC Walhalla via Facebook.
De vrijwilliger kon op zaterdag alweer
naar huis. Een woordvoerder van de
soos laat desgevraagd weten dat
iedereen enorm geschrokken is en dat

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

er overleg plaatsvindt over eventuele
maatregelen. “Over hoe nu verder
wordt overleg gepleegd door onder
andere het bestuur. Ook worden
de nodige stappen ondernomen,
in samenspraak met de wijkagent
en de burgemeester. We doen er
natuurlijk alles aan om de jeugd van
Sevenum en omstreken een veilige
uitgaansomgeving aan te bieden
en daar nemen we in het kader
van de wet- en regelgeving alle
maatregelen voor.”

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

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
We zijn weer geopend vanaf zaterdag 21 april
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

Tractor omgevallen Tienrayseweg
In Horst is op de Tienrayseweg op maandag 16 april rond 16.45 uur een tractor omgevallen.
De politie was zelf rond 17.00 uur ter plaatse. De tractor belandde op zijn kant nadat deze
noodgedwongen een uitwijkmanoeuvre moest maken voor een busje dat plots op de rem stapte.
De twee aanhangers bleven overeind staan. Een vertegenwoordiger van de politie laat weten dat de
bestuurder op eigen kracht uit de tractor kon komen en er verder niemand gewond is geraakt.

Vervolg voorpagina

‘Een kippenclubhuis met
glijbaan en trampoline’
Het Kinderdorpspanel is een initiatief van de basisschool in samenwerking met het Dorpsoverleg Tienray en
wordt ondersteund door Hogeschool
Arnhem-Nijmegen (HAN). Door middel van een aantal workshops werden
de kinderen uitgedaagd na te denken over de toekomst van hun dorp.
“De ‘grote’ mensen bedenken altijd
allemaal plannen voor jullie”, zegt
docent Ted Lenssen tijdens de presentatie voor de kinderen, “maar wat
vinden jullie nu zelf van Tienray? Jullie
zijn de toekomst, dus willen we graag
weten welke plannen jullie hebben.”
De ruim vijftig leerlingen die meegedaan hebben aan het project, zijn
verdeeld in tien groepen. Eén voor
één vertellen de teams deze middag
over hun dromen. Het blijkt dat vooral
een uitdagende speelplek hoog op

het verlanglijstje staat bij de kinderen. Zo is er het idee voor een kippenclubhuis: een ‘chillhuis’ compleet met
glijbaan en trampoline waar iedereen
mag spelen. Want de speeltuin zoals
die er nu is in het dorp, is maar saai.
Een andere groep ziet graag bij de
school een skatebaan en voetbalveld.
En wat te denken van een klimparcours in het bos, stelt een groepje
jongens al rappend voor. Een ander
groepje wil graag dat de doorgaande
weg in Tienray een 30-kilometerzone
wordt en ondersteunt dit met een zelfgemaakte vlag.

Kijken wat echt
haalbaar is
Wat het dorpsoverleg betreft blijft
het niet alleen bij dromen, maar gaan

er ook concrete projecten uitkomen.
“We gaan nu bekijken welke plannen
echt haalbaar zijn”, legt voorzitter
Linda Schevers uit. “De ideeën die
steun krijgen vanuit het dorp, kunnen
we vervolgens ondersteunen met
prioriteitsgelden. Het is superleuk
om te zien welke energie er bij de
kinderen naar boven komt, als het
gaat om hun Tienray. In het begin
hebben we ze nog wel een beetje
bij moeten sturen, sommigen
kwamen zelfs met het plan voor
een achtbaan en dierentuin. Je ziet
in de uiteindelijke presentaties dat
met name de speeltuin, maar ook de
verkeersveiligheid in het dorp hen
heel erg raakt. En dat is extra actueel,
nu provincie Limburg mogelijk de
N554 (Spoorstraat) aan gemeente
Horst aan de Maas wil overdragen.”
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Aardbeien maken gelukkig
Een héél land vol zoete aardbeien
en heel veel keuze
a.s. zaterdag 21 april
3 bakjes voor € 5,00 op=op
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Debatmiddag Dendron in gemeentehuis

Murad Baker beste debater Dendron
De debatclub van het Dendroncollege kwam op dinsdag 17 april in de raadszaal van het gemeentehuis in
Horst bij elkaar voor de debatwedstrijd Beste debater van het Dendron College. Hierin gingen ze het gesprek aan
met een team van gemeenteraadsleden. Murad Baker (17) kwam als winnaar van het debat uit de bus.

Nacht van het Dorp

Americanen
presenteren zich

De debatteerwedstrijd is georganiseerd naar aanleiding van het verkiezingsevenement dat enkele weken
geleden op het Dendron College werd
georganiseerd. “We willen leerlingen
en de politiek met elkaar verbinden.
Daarnaast is het voor de leerlingen
een goede ervaring om te debatteren met de professionals”, aldus
Nicole van Eeten, docente en begeleider van het debatteam. De wedstrijd was gegoten in de vorm van
het televisieprogramma ‘Op weg naar
het Lagerhuis’ waarin verschillende
debatstructuren worden gebruikt.
Tijdens de eerste ronde werd er gedebatteerd in een vast debat, waarin de
verschillende partijen een aan hun
toebedeeld standpunt innemen wat zij
tien minuten lang blijven verdedigen.
Ook het switchdebat kwam aan bod,
waarin op onbekende tijdstippen de
teams van standpunt moeten wisselen. De eerste ronde eindigde met een
open debat waarin de deelnemers hun
eigen standpunt aan mochten nemen.
De tweede ronde had eveneens een
vast en switch-debat, maar eindigde
met een twee-op-tweedebat. Waar
de leerlingen het in de eerste ronden
opnamen tegen de gemeenteraadsleden, werden de teams gemixt in de
tweede ronde.
De leerlingen droegen zelf
de stellingen voor het debat aan.
“We hebben gekeken naar actualiteiten die spelen in de gemeente,”
vertelt Marloes Duijkers (17), lid van
het debatteam. “We kwamen uit bij
onderwerpen als een coffeeshop,

megastallen en de verhouding tussen huur- en koopwoningen. Maar ook
uitgaansgelegenheden voor jongeren
en een verbod op energydrank trokken ons aan. Vervolgens hebben we
samen met een aantal docenten deze
actualiteiten omgezet tot stellingen.
De uiteindelijke stellingen kregen we
drie dagen van tevoren. Zo konden
we ons voorbereiden op het debat.”
Ook de politici kregen de stellingen
drie dagen van te voren. Kay Thijsen,
Essentie, licht toe: “Op vrijdag kregen wij de stellingen doorgestuurd.
We hebben ter voorbereiding individueel naar de stellingen gekeken.”

Gespreksleiders
De taak van gespreksleider
werd ook vervult door de leerlingen van het debatteam. Marloes
was gespreksleider bij de eerste
ronde, Gohar Pogosian (17) vervulde
deze functie in de tweede ronde.
Voor juryleden Nicole van Eeten, burgemeester Ina Leppink-Schuitema
en griffier Ruud Poels was het een
moeilijke beslissing om een winnaar uit te kiezen. “We hebben gelet
op inmenging en alertheid in het
debat. Ook hebben we gekeken naar
wie er scherp uit de hoek kwam en
wie de aanval durfde te openen.
Dat zagen we bij iedereen wel terugkomen”, vertelt de burgemeester.
Uiteindelijk viel de keuze op Murad
Baker. “Ik ben zeer blij met de winst,
maar ik ben vooral trots op ons team,
iedereen deed het goed vandaag”,
aldus Murad.

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

Stichting Brood op de Plank organiseert op zaterdag 21 april onder de
noemer Heel America op z’n kop, de eerste editie van de Nacht van het
Dorp. Ruim 25 verenigingen en hobbyisten houden die avond van 17.00 tot
22.00 uur open huis.
Om de twee jaar organiseert
Stichting Brood op de Plank de open
bedrijvendag. Ondernemers uit het
dorp openen die dag de deuren van
hun bedrijf. “We hebben deze dag
inmiddels twee keer gehouden”,
vertelt Hay Mulders namens de
stichting, “en met succes.”

26 deelnemers
De editie van 2017 trok ongeveer
1.000 bezoekers. We wilden in de
tussenliggende jaren echter ook
graag iets organiseren en zo voor wat
reuring in het dorp zorgen. Via Jong
Nederland America hoorden we van
de Nacht van het Dorp, een concept
van Jong Nederland Limburg.” Via
een route gaan de bezoekers langs
de verenigingen, organisaties en
particulieren, die zich presenteren
en zo laten zien wat ze doen en wat
ze te bieden hebben. Er hebben zich
in totaal 26 deelnemers opgegeven
voor de activiteit, variërend van
kinderopvang ’t Nest en een
bierbrouwersgroep tot schildersgroep

Eigen Stijl, werkgroep Oud America en
de restauratiegroep van een Citroën
DS. “Er is inderdaad van alles wat”,
beaamt Mulders. “Er was veel animo.
Er doen verenigingen mee die op zoek
zijn naar nieuwe leden en bijvoorbeeld
ook nieuwe bewoners die zich zo
willen voorstellen aan het dorp. De
presentaties worden op twaalf locaties
gehouden, sommige in de basisschool
en Aan de Brug, maar enkele ook bij
mensen thuis.” De officiële opening
vindt om 17.00 uur plaats en wordt
ondersteund door de percussiegroep
van muziekvereniging St. Caecilia.
Tot 22.00 uur kunnen mensen op de
diverse locaties terecht, daarna gaat
is er een afterparty in de Bondszaal.
De afterparty, met een optreden
van Pigtail, wordt samen met OJC
Cartouche georganiseerd. “Als het een
geslaagde avond wordt, en daar gaan
we eigenlijk wel vanuit, dan krijgt het
zeker een vervolg.”
Kijk voor meer informatie op
Facebook-pagina van de Nacht van het
Dorp America.

Motorzegening Grubbenvorst
Motorclub ’t Murke uit Grubbenvorst organiseert sinds 1983 ieder jaar de motorzegening. Dit jaar
vond het plaats op zondag 15 april. Ieder jaar worden er tussen 1.000 en 1.500 motoren en motorrijders gezegend, die zich hiervoor allemaal verzamelen in het centrum van Grubbenvorst. Pastoor
Verheggen sprak een mis uit die voor de gelegenheid geschreven was, waarna hij op de hoek van de
straat ging staan. Alle motorrijders reden langs en ontvingen een zegening van de pastoor.
De zegening vond plaats om iedereen een veilig en prettig motorseizoen te wensen.

nieuws 05

19
04

Informatieavond
netwerk Burger
Hulpverlening
Gemeente Horst aan de Maas organiseert op maandag 30 april om
19.30 uur een informatieavond over het netwerk Burger Hulpverlening.
Dit vindt plaats in het gemeentehuis in Horst.
Het netwerk is opgezet samen
met AmbulanceZorg Limburg-Noord.
Vrijwilligers die zich bij het netwerk aansluiten worden bij een
melding van een circulatiestilstand
gealarmeerd met een sms of app.
Zij komen dan zo snel mogelijk ter
plaatse om de basale reanimatie te
starten of een Automatische Externe
Defibrillator (AED) op te halen.

Tijdens de informatieavond worden de bezoekers geïnformeerd over
wat er verwacht wordt van burgerhulpverleners. Ook kunnen bezoekers
aangeven of ze een reanimatiecursus te willen volgen. Binnenkomst
tijdens deze avond is via de fractieingang aan de zijde van De Librije.
Kijk voor meer informatie op
www.burgerhulpverleninglimburg.nl

Koninklijke onderscheiding
voor Meerlose
Wilma Hendrix-Claessens uit Meerlo kreeg maandag 16 april een Koninklijke onderscheiding
uitgereikt door burgemeester Ina Leppink-Schuitema. De uitreiking vond plaats in sportzaal
’t Brugeind in Meerlo. Mevrouw Hendrix-Claessens zet zich bijna 25 jaar onafgebroken in voor volleybalclub Set Up uit Meerlo in diverse functies. Zo was ze onder meer secretaris van het bestuur, is ze
scheidsrechter, voorzitter van de scheidsrechtercommissie en eindredacteur van sportverslagen.
Sinds 2002 is ze tevens lid van de werkgroep beachvolleybal. Aan het einde van seizoen 2017/2018
kondigde ze aan een stapje terug te doen. Voor bovengenoemde verdiensten is ze benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau.

Duurzaam waterbeheer

Start campagne ‘Voorjaar,
maak je tuin waterklaar’
Groep 7 en 8 van basisschool Onder de Wieken in Meterik mocht op donderdag 12 april samen met de
gemeente Horst aan de Maas, Wonen Limburg en Citaverde College het startschot geven voor de campagne
‘Voorjaar, maak je tuin waterklaar’.

UITNODIGING OPEN DAG

Zaterdag 28 april 2018 | 10:00 - 16:00 uur | Deckersgoedtweg 5A en 5B | 5975 RR Sevenum
Inmiddels bestaat Dion Stoop Metaalbouw
30 jaar! En ook Creastaal opende 5 jaar geleden
haar deuren...

jullie zien, hoe wij onze producten maken. Van grote
metaalconstructies tot het fijne werk. Alles is maatwerk
en wordt in overleg met de klant vervaardigd.

Vanwege deze jubilea willen wij jullie graag uitnodigen
om een kijkje te komen nemen in onze werkplaats.
Wij zouden het erg waarderen als jullie een bezoek
zou brengen aan deze open dag. Graag laten wij aan

Benieuwd?
Je bent van harte welkom op zaterdag 28 april
tussen 10:00 en 16:00 uur in onze werkplaats aan de
Deckersgoedtweg 5A en 5B

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

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

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

Samen gingen de kinderen aan
de slag met een checklist om te
zien wat er moest gebeuren om hun
nieuwe school in het voormalige
St. Theresiaklooster in Meterik en het
naastgelegen appartementencomplex
waterklaar te maken. Met deze campagne wil Waterpanel Noord aandacht
vragen voor duurzaam waterbeheer.
Nederland heeft namelijk steeds vaker
te maken met extreem weer:

langere perioden van droogte en hitte
of grote wateroverlast door hoosbuien. Straten en tuinen komen blank
te staan en uiteindelijk hebben de
bomen en planten hier last van.

Waterhuishouding
De kinderen hebben op deze
dagen ondervonden hoe de waterhuishouding in de tuin is aan te passen
zodat er minder overlast ontstaat.

Regenwater kan bijvoorbeeld in een
regenton opgevangen worden, zodat
het gebruikt kan worden in tijden
van droogte. Ook zorgt meer groen in
de tuin voor een snellere en betere
afvoer van overtollig water. Voor het
afkoppelen van regenpijpen verstrekt
de gemeente Horst aan de Maas
samen met Waterschap Limburg en de
provincie Limburg subsidie aan haar
inwoners.

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Zondag 22 april 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
ar
alleen m

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

06

familie

19
04

Afscheid nemen, dat wil je niet.
Het doet pijn en geeft veel verdriet.
Maar afscheid nemen was deze keer:
“Het is goed mam, vecht maar niet meer”.
Je vocht met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam, moegestreden,
uit ons midden weggegleden.

Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve mam, oma, zus,

Loes Vermeeren

Op dinsdag 10 april 2018
overleed in de leeftijd van 78 jaar

† 11 april 2018

* 4 april 1949

Ton Arts

Wouter en Sarah, Joshua, Elisa
Nieke
Stefan en Bianca, Raf, Cas

echtgenoot van

Door Arts - Peeters
Broers en zussen
en familie

Pap en opa van
Roy en Jeannette
Rick
Femke

Correspondentieadres:
Maasbreeseweg 54
5975 BP Sevenum

Valkplein 7, 5961 VK Horst
Op dinsdag 17 april hebben wij afscheid genomen
in crematorium Boschhuizen te Venray.

Sonja was sinds 1980 werkzaam bij Tandartspraktijk de Jonge
en sinds 2015 na overname bij 2J Tandartspraktijk.
Velen zullen haar kennen als onze vaste balieassistente.
Sonja heeft altijd met veel toewijding en inzet gewerkt in de
tandartspraktijk. Ze heeft al deze jaren veel betekend voor
de praktijk en collega’s.

Loes was sinds 2011 als vrijwilligster actief bij de
dagbesteding en diverse activiteiten voor bewoners in
woonzorgcentrum Sevenheym in Sevenum. Ze heeft
daarmee bijgedragen aan het welzijn van de bewoners;
haar aanwezigheid zorgde voor nét dat beetje extra.
Wij wensen haar familie en naasten veel sterkte toe.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers,
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
De Zorggroep

Een hand... een woord... een kaart... een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

26 April 2018
50 jaar getrouwd

Ben & Mia
Alaerds - Reintjes
Proficiat van Kinderen
en kleinkinderen

Wiel en Bets
50 jaar getrouwd

26 april 1968 - 26 april 2018

“Clever Dris”

Het besef dat hij door zovelen werd gewaardeerd,
heeft ons diep ontroerd en is voor ons een grote steun.
Jan
Wiel en Mia, Carla, Andrea en Nico
Hay en Tiny, Patrick †, Robert

van den

Hoef
uitvaartbegeleiding

14 april 2018
Zusje van Vinz
Dochter van
Yvonne Baltussen
en John Duijf
Reulsweg 6
5961 PN Horst

André Coenders

Gerrie
HAN-MARK
ARENDSE

Juul

Dankbetuiging

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



Loes Vermeeren

We wensen haar man Ger en haar familie
heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Isa

14 april 2018
Dochter en zusje van
Martin, Emmy en Eva
Leneman-Droog
Weltersweide 57
5961 EK Horst

Wij zijn bedroefd door het overlijden van

We zullen haar ontzettend missen.

Team 2J
Tandartspraktijk
Grubbenvorst



Geboren

We hebben mam voor het laatst in ons midden gehad op
woensdag 18 april jl. tijdens de uitvaartdienst in de aula van
het crematorium te Venlo-Blerick.

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze collega

Sonja Lommen-Smits

Dolgelukkig zijn wij met
de geboorte van onze lieve
dochter en zusje

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 22 april
om 09.00 uur in de H. Gertrudis kerk te Lottum.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Rommelmarkt Wieneshof Horst
zondag 22 april van 9.00-15.30 uur
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94.

Wiel en Bets
van de Munckhof - Vervoort
Kinderen en kleinkinderen
Hofweg 33, 5966 NE America

Dag en nacht bereikbaar
Healing Creme huidverzorgende
crème, bij brand- en schaafwonden,
jeukstillend bij aambeien. Info
www.praktijkgerhegger.nl. Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.

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

Te koop 2 zwarte pony’s
t.e.a.b. Ze zijn lief, hengstje en ruin.
06 10 95 42 20 na 18.00 uur.

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

www.theoarts.com

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.

en zo 07
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GEPLUKT Tanja Vastbinder

Werkend in het ziekenhuis en inmiddels op de ambulance is ze meer dan gelukkig. Naast haar drukke baan is ze vaak te vinden bij toneelverening
Mariposa Grubbenvorst. Daar schrijft ze nu ook haar eigen toneelstukken. Deze week wordt Tanja Vastbinder (30) uit Grubbenvorst geplukt.
om samen te gaan wonen. Door Mikes
werk als licht- en geluidstechnicus bij
theatervoorstellingen gingen we in
eerste instantie in Amsterdam wonen.
Maar nadat we een paar huizen daar
hadden bekeken, wist ik zeker dat ik
daar niet wilde wonen. Het is gewoon
niet mijn stad. Toen besloten we toch
om ons in Limburg te vestigen,” zegt

Tanja is geboren en getogen in
Grubbenvorst. Daar woont ze samen
met haar man Mike (30) en kat
Harry. Dit ging niet zonder slag of
stoot. “Mike komt zelf uit Purmerend.
Hierdoor hadden we ongeveer
de eerste twee jaar een lange
afstandsrelatie. Na die twee jaar was
ik er wel klaar mee en besloten we

PUZZEL

Toneelvereniging
Mariposa

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Tanja. De twee hebben elkaar leren
kennen toen ze apart op vakantie
gingen. “Heel toevallig stond Mike
voor mij bij de incheckbalie op
Schiphol. Daar zijn we toen aan de
praat geraakt. Uiteindelijk hebben
we ook nog in het vliegtuig gepraat.
Aangezien je dan toch in hetzelfde
land zit, hebben we daar ook heel
veel opgetrokken. Daardoor was onze
eerste ontmoeting eigenlijk ook onze
eerste vakantie,” vertel Tanja.
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Al een aantal jaar werkt ze in
het ziekenhuis in Venlo. “Ik wilde
van jongs af aan al in het ziekenhuis
werken. Toen ik een vervolgopleiding
moest kiezen, was het voor mij ook
meteen duidelijk dat ik verpleegkunde
ging doen. Hier heb ik nooit spijt van
gehad. In het ziekenhuis heb ik altijd
met plezier gewerkt en nu op de
ambulance ook.”
Buiten haar werk is ze ook te vinden bij de toneelvereniging Mariposa
Grubbenvorst. Theater heeft ze altijd
al fantastisch gevonden, maar vooral
musicals vond ze geweldig. Daar wilde
ze zelf deel van uitmaken. Na de
schoolmusicals is ze in Grubbenvorst
begonnen met de ‘Grubbenvorster
revue’. Dit beviel iedereen zo goed,
dat er een toneelvereniging werd
opgericht. “In eerste instantie deed ik
alleen hier aan mee, maar met carnaval kreeg ik een paar andere kansen, zoals bij De Plaggenhouwers.
Ik heb toen ook een paar keer in de

Buutteton gestaan en met de liedjesavond heb ik ook een paar keer meegedaan.”
Buiten toneelspelen met carnaval
is ze nog steeds actief bij Mariposa.
Inmiddels schrijft ze zelf stukken
voor de vereniging. Dit is begonnen
door carnaval, waar Mariposa
de ‘Boérebroelof’ organiseerde.

“We wilden toen eigenlijk een
bestaand stuk pakken en dat een
beetje aanpassen. Dit kregen we
echter niet voor elkaar. Na een tijdje
twijfelen, heb ik toch voorzichtig
voorgesteld of ik mocht proberen er
eentje te schrijven. Uiteindelijk is dit
me gelukt en was het stuk een succes.
”Het stuk werd zo goed ontvangen dat
meerdere dorpen het wilden hebben.
Tanja vond het eigenlijk wel prima zo
en wilde het graag aan deze dorpen
geven. Totdat iemand haar toch
aanraadde om te gaan kijken of een
uitgever het wilde hebben. “Ik vond
dit eigenlijk maar belachelijk, maar ik
werd er op gewezen dat als ik dit niet
deed, de rechten misschien verloren
gingen. Ik heb toen toch de stap gezet
en binnen 24 uur kreeg ik al reactie
van een uitgever dat ze het heel
graag wilden hebben. Dit was zo’n
onwerkelijk gevoel.”
Tegenwoordig schrijft ze
regelmatig stukken voor Mariposa.
“Ik ben toch al snel ongeveer een
half jaar bezig met één stuk. Het ligt
er net aan hoeveel inspiratie ik heb.
Soms schrijf ik weken niet en dan
weken weer wel,” vertelt Tanja.
Haar inspiratie haal ze uit haar
dagelijkse leven. “Op mijn werk
kom ik zo veel verschillende mensen
tegen. Dit is vaak heel inspirerend.
Het hoeft maar iets te zijn dat iemand
zegt en van daaruit schrijf ik dan een
heel stuk. Soms word ik ook wakker
middenin de nacht en weet ik ineens
waar ik over ga schrijven. Het verschilt
heel erg. Het blijft altijd bijzonder om
je geschreven stuk ook uitgevoerd zien
worden. Soms vind ik het wel moeilijk
als ik iets op een bepaalde manier
voor me zag, maar de regisseur het
toch anders doet. Ooit hoop ik zelf een
heel stuk in elkaar te kunnen zetten,
van begin tot eind, en niet alleen als
schrijver.”

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

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Autobedrijf

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

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

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Manege Wieneshof

Workshop kippen
houden
Kleindiervereniging P.S.V. Horst e.o. organiseert een workshop
kippen houden. De workshop bestaat uit een theorieavond op dinsdag
24 april en een praktijkochtend op zaterdag 5 mei.
Op deze workshop wordt besproken hoe mensen kippen kunnen
huisvesten, maar ook welke voeding
ze nodig hebben. Ook worden er
enkele ziektes benoemd en hoe
deze voorkomen kunnen worden.
Daarnaast wordt er ook gesproken
over het fokken met de kippen en op
welke manieren dit kan. De theorieavond vindt plaats op dinsdag 24 april
van 19.00 tot 22.00 uur in Manege
Wieneshof in Hegelsom. De prak-

tijkochtend is op zaterdag 5 mei
van 09.00 tot 12.00 uur in Meterik.
Op deze ochtend komen in kleinere
groepen allerlei praktische zaken aan
de orde. Mochten er na deze twee
dagen nog vragen zijn, dan bestaat
de mogelijkheid om bij een van onze
leden op hokbezoek te gaan.
Aanmelden kan via
workshop@peelhorstshow.nl,
voor meer informatie
kijk op www.peelhorstshow.nl

Jubilarissen Bridgeclub Horst
Bridgeclub Horst huldigde onlangs tijdens de jaarvergadering drie jubilarissen. Wim Ambrosius,
Mien Vervoort en Jan Vervoort werden alle drie in het zonnetje gezet vanwege 25 jaar lidmaatschap
van de bridgeclub.

Tweede plaats voor
Concordia op ONFK
De fanfare van muziekvereniging Concordia uit Meterik nam zaterdag
14 april deel aan het Open Nederlandse Fanfare Kampioenschap in
Drachten. Concordia haalde tijdens het kampioenschap 94 punten. Dit was
echter net niet genoeg voor de winst.
Dit jaar nam Concordia het in
de 1e divisie op tegen zes andere
fanfarekorpsen uit het hele land.
Alle orkesten voerden hetzelfde werk
uit: Galea et Bellum van Jacob de
Haan en werden beoordeeld op hun
uitvoering en techniek.

De jury beoordeelde het optreden
van muziekvereniging Concordia
met 94 punten. De winst ging naar
muziekvereniging De Eendracht uit
Den Ilp, Noord Holland, die Concordia
versloegen met 1 punt verschil,
95 punten.
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Winnaars ouderenbiljartkampioenschap America
De winnaars van de onderlinge kampioenschappen van het ouderenbiljart werden op vrijdag
13 april gehuldigd. De wedstrijden werden gespeeld in de biljartzaal van de biljartclub voor ouderen
America. De persoonlijke wedstrijden werden gespeeld in maart. Jac Peeters werd clubkampioen
door de eerste plek te bemachtigen. Piet Steegs wist de tweede plek te behalen. Jan Sanders, clubkampioen van vorig jaar, werd derde en Leo Baltussen vierde.

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Oranjetocht TWC Oranje Horst
TWC Oranje Horst organiseert op vrijdag 27 april de Oranjetocht, waaraan zowel toerfietsers als recreanten
mee kunnen doen. Er kan tussen 09.00 en 13.00 uur op drie verschillende locaties gestart worden.
Voor de recreanten zijn een drietal
gezinsfietstochten uitgezet over de
afstanden van 30, 45 en 60 kilometer. Hierbij kan er afhankelijk van de
afstand gestart worden vanaf het clublokaal De Schutroe op Wittebrugweg
1 in Horst, De Sevewaeg in Sevenum

of in Grubbenvorst vanaf Lekker
Gewoën op Kloosterstraat 14a.
De routes staan duidelijk aangegeven
met pijlen en gaan door natuurgebieden en diverse dorpskernen. Voor de
toerfietsers zijn er deze dag routes uitgestippeld met afstanden van 75, 95,

120, 150 en 180 kilometer. Speciaal
voor de dames is er de Oranje Ladies
Ride met afstanden van 75 en 95 kilometer. Daarnaast is er in clublokaal
De Schutroe een fietsenmarkt deze
dag. Meer informatie is te vinden op
www.twcoranje.nl

Prijzenjacht kienen Kronenberg
KB Events Kronenberg organiseert vrijdag 20 april haar jaarlijkse KB Prijzenjacht. De prijzenjacht vindt
plaats in de Torrekoel te Kronenberg. De avond begint om 20.00 uur en aanmelden kan vanaf 19.00 uur.
Voor de prijzenjacht heeft
KB Events Kronenberg vele prijzen
beschikbaar gesteld gekregen van
sponsoren en begunstigers. Er wordt

Hosema naar finale
NK Streetdance
In Winterswijk werden op zondag 15 april de voorrondes
gedanst voor het Nederlands Kampioenschap show- en streetdance. Dansgroep Hosema uit Horst nam met twee groepen deel
aan deze voorrondes. De groep ging met de tweede prijs naar
huis. De wedstrijden werden georganiseerd door de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie. De wedstrijdgroep, bestaande uit
Evi, Nina, Maya, Jazlyn, Jente en Mayke won de tweede prijs en
plaatste zich zo voor de finale van het kampioenschap dat op
24 juni plaatsvindt in Ahoy Rotterdam.

vooral veel gekiend, maar KB Events
heeft ook tussenrondes gepland om
even op adem te komen. De avond
wordt gehouden in de Torrekoel, die

speciaal voor de prijzenjacht wordt
omgetoverd tot een gezellige huiskamer met schemerlampjes en kamerplanten.

Kienen tijdens Horster kermis
Vriendengroep de Ideale Schônzoëne organiseren op zondagochtend 6 mei een kienochtend in de kermistent
bij De Beurs aan de Gasthuisstraat in Horst. Inloop is vanaf 10.30 uur en de kienactiviteit begint om 11.00 uur.
De activiteit is voor iedereen
toegankelijk en bij binnenkomst
wordt er voor koffie en gebak
gezorgd. Tijdens het kienen,
wordt een onderbreking ingelast

met een verzorgde lunch met
muzikale ondersteuning.
Er zijn verschillende prijzen te
winnen. Inschrijven hiervoor kan
bij Gooiendag in ’t Koetshoes aan

de Gasthuisstraat in Horst van
25 april tot en met 1 mei.
Bezoekers hoeven verder
alleen nog maar fiches mee te
nemen.

Ben jij (bijna) afgestudeerd aan HBO
elektrotechniek of vergelijkbaar en
wil je werken bij een innovatieve
technische organisatie?

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers
zijn Retail ketens en handelsbedrijven in Europa.
Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden van grotere
volumes met een constante, hoge kwaliteit én uniformiteit.
Hierbij stellen we ons zeer flexibel en klantgericht op.

Wij bieden jou een mooie
opleidingsplek waarin je wordt
opgeleid tot bijvoorbeeld Engineer,
Calculator of Projectleider.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons
uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op de
voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Ter uitbreiding van ons wagenpark en om onze klanten nu en in de
toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij op zoek naar:

Chauffeurs
Weekendchauffeurs
Oproepchauffeurs
M/V

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit en
onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 230
medewerkers. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie!

Vanwege verdere groei zijn wij op zoek naar een:
M/V

Trainee Electrical Engineering (m/v)

M/V

Onze klanten verwachten van ons een hoge servicegraad met
vakbekwame medewerkers. Onze chauffeurs worden dagelijks
ingezet voor het transport van verse groenten naar onze klanten,
hoofdzakelijk binnen Nederland en België.

Als Trainee Electrical Engineering ontwikkelen we jou verder tot een vak volwassen professional binnen de Elektrotechniek.
Tijdens het traineeship krijg je een kijkje in de keuken van het bedrijf. Je werkt op verschillende afdelingen en komt zo
te weten op welke plek jij het beste tot je recht komt. Tijdens de rondgang door het bedrijf brengen ervaren collega’s je
de benodigde (technische) kennis bij. De functies waar je als trainee in kan stromen zijn verschillend: van engineer tot
werkvoorbereider, van projectleider tot programmeur.

Wij vragen:

Wij vragen:

Wij bieden:

Solliciteren:

• Je hebt recent een HBO opleiding richting Elektrotechniek, Mechatronica of Werktuigbouwkunde afgerond
of wil je HBO leiding in een duaaltraject gaan behalen;
• Je bent ambitieus en gedreven;
• Je bent communicatief sterk en kan met alle lagen in de
organisatie effectief communiceren;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal.

• Een kans op een mooie carrièrestart;
• uitdagende functie met binnen een groeiende
organisatie;
• Een prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
in bezit chauffeursdiploma + CE en code 95:
je beschikt over nationale ervaring in het (gekoeld)
goederentransport:
flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
goede communicatieve vaardigheden.
Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

Meer informatie over de Hotraco Group kun je vinden op www.hotraco-group.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren: Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Lian Achten (HR Manager)
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ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Barbecue & Gourmet Party Service

Kronenbergweg 11
5976 NV Sevenum
T 077 - 467 72 00
I www.barbecue.nl

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde

ALLROUND
m/v
PRODUCTIEMEDEWERKER
(schoolverlater/starter)
Taken:
• Assembleren van kratten met barbecue- en
gourmetsauzen en salades
• Samenstellen van barbecue- en gourmetpakketten
• Reinigen, controleren en inpakken van materialen
• In ontvangst nemen van de goederen

Functievoorwaarden :
•
•
•
•
•

Fulltime dienstverband
Hygiënisch en secuur
Werken in een gekoelde omgeving is geen bezwaar
Kan zowel in teamverband als zelfstandig werken
Bereid om in de weekenden en op feestdagen te werken

Heb je interesse? Stuur dan jouw CV naar P&O@a-z.nl
Voor vragen: 077-4677207 (Marion Hoeymakers)

Winnaar kampioenschap Libre
Henk Vervuurt won zaterdag 15 april het kampioenschap Libre en werd zo clubkampioen van
Biljartvereniging Hegelsom. De Librecompetitie is een verenigingskampioenschap waarin iedereen
tegen elkaar speelt. De leden kunnen het hele jaar door overdag en ’s avonds bij de club terecht om
voor dit kampioenschap te oefenen. Henk Vervuurt won de finale van Libre en werd daarmee de
beste van 32 leden. Floor Krah werd tweede in de competitie, Hay Cox derde en Loek Verheijen veroverde de vierde plek.

Ruim 8.000 euro opgehaald
collecteweek Melderslo
Collectanten gingen onlangs langs de deuren in Melderslo om geld op te halen voor verschillende goede
doelen. De donateur kon zelf aangeven welk bedrag voor welk goed doel bestemd was.
Er is in totaal 8.230,77 euro opgehaald.
De donateur kon aan verschillende goede doelen geld doneren.
Dit jaar werd er het meest gedoneerd
aan KWF Kankerbestrijding. Zij ontving een bedrag van 906,13 euro.
Ook voor Alzheimer Nederland, de
Nederlandse Hartstichting en het
Reumafonds werd meer dan 700 euro
per goed doel ingezameld.
De ingezamelde bedragen voor

de overige goede doelen kwamen
boven de 600 euro per goed doel
uit. De contactpersonen van de
goede doelen en de dorpsraad van
Melderslo zijn de donateurs dan ook
erg dankbaar voor zo’n succesvolle
inzameling. “Wederom is de gezamenlijke collecte geslaagd. Het is dan
ook onze intentie om deze volgend
jaar op dezelfde manier voort te zet-

ten”, aldus de organisatie. Bij het
missen van de collectant, kunnen
enveloppen nog ingeleverd worden
bij Theo Hagens op Broekhuizerdijk
14. Deze donaties worden volgend
jaar aan het opgehaalde bedrag toegevoegd. Ook vorig jaar is een aantal enveloppen achteraf ingeleverd.
Deze donaties zijn dit jaar bij de opgehaalde bedragen opgeteld.

Hulsingbroek 2, 5993 NE Maasbree

Voor versterking van ons team, zijn wij op zoek naar
2 enthousiaste collega’s voor de functies van:

MONTEUR en
ALLROUND
TRACTORCHAUFFEUR
•
•
•
•

Heb jij geen 9-tot-5-mentaliteit?
Ben je flexibel inzetbaar?
Heb je relevante werkervaring?
Wil je werken in een jong team, in een prettige werksfeer en
met prima arbeidsvoorwaarden?

Mail dan je cv met motivatie naar: bruynen@agroweb.nl
of neem contact op met Antoine Emonts via 06-15084807

Wiel Verhaagh wint
herentoernooi jeu de boules
Jeu de Boules Vereniging Grubbenvorst organiseerde donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag
14 april op het Boulodrome het jaarlijks terugkerende Herentoernooi. Dit jaar deden ruim veertig
deelnemers uit de regio hieraan mee. Op zaterdag 14 april werden de finaleronden gespeeld.
Wiel Verhaagh ging er vandoor met de eerste plek, gevolgd door Jan Vaessen op de tweede en
Jan Hovens op de derde plaats.
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten
bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als
rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Tolerant, maar niet in mijn achtertuin
Onze arbeidsmigranten weten heel goed dat wij Nederlanders maar
heel weinig om ze geven. Zij weten dat ze aan de onderkant van de
samenleving en arbeidsmarkt hangen, in de agrarische sector gekenmerkt door lage lonen en lage opleiding. Wij willen ze eigenlijk niet en
zeker niet in onze achtertuin, maar we hebben ze nodig. Ze vormen de
pilaar onder onze regionale economie.
In 2017 telt de gemeente Horst
aan de Maas 4.500 arbeidsmigranten. Otto Work Force heeft 4.000
arbeidsmigranten in dienst; bij
Van Dijck Groenteproducties werken
er momenteel 200 tot 250, terwijl ze
nog tientallen vacatures hebben, die
ze proberen te vullen met arbeids-

krachten uit Bulgarije, Roemenië en
Letland. Sun Power heeft op korte
termijn meer slaapplekken dan 180
nodig. De arbeidsmigranten vormen
meer dan 5 procent van onze totale
beroepsbevolking.
Algemeen is de opvatting:
‘Omdat we arbeidsmigranten nodig

hebben, moeten we ze ook acceptabel
huisvesten’. De politiek in Horst aan de
Maas heeft eigenlijk alleen oog voor
de arbeidsmigranten die zich definitief willen vestigen. ‘Seizoenarbeiders
hebben een andere woonbehoefte.
De werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor acceptabele woonomstandigheden’, schrijft het CDA in zijn
verkiezingsprogramma. Een concreet
actieplan voor de huisvesting van
tijdelijke arbeidsmigranten kent de
gemeente Horst aan de Maas niet,
noch de politieke partijen.
Beleidsnotities van provincie en

regiogemeenten zijn er genoeg, maar
geen actie. Hoewel het Limburgse
parlement spreekt van een ‘noodsituatie’ komen er geen snelle oplossingen.
De discussie is nog lang niet ten einde.
In de raadsinformatiebrief Regionale
aanpak huisvesting arbeidsmigranten, gedateerd 27 december 2017
staat: ‘Het lukt echter momenteel niet
om op adequate wijze te reageren op
huisvestingsinitiatieven voor tijdelijke
arbeidsmigranten’, mede  veroorzaakt
door weerstand vanuit de omgeving.
Een integrale aanpak samen met partijen: arbeidsmigranten, bewoners, huis-

vesters, uitzendbureaus, MKB Limburg,
LLTB, de logistieke sector en zorgpartijen wordt pas in juni of juli 2018 aan
de gemeenteraden voorgelegd.
Het getuigt niet van daadkracht,
eerder van het failliet van politiek
en raad. Maar de economie wacht
niet en evenmin de werkgevers in de
agrarische sector. Middelerwijl zet de
markt al stappen. De arbeidsmigranten komen toch. Het CDA laat zijn
belangrijkste achterban, de agrariërs,
in de steek.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

mijn fiets en brachten de sleutel naar
de zaak waar de fiets vandaan kwam,
Theo Lommen. Via het nummer van de
sleutel waren we snel opgespoord en
de eigenaar van de zaak was zo vriendelijk om de sleutel in onze brieven-

bus te leggen. We mopperen vaak op
de jeugd, maar dit gebaar van deze
jongeren verdient een dankjewel.
Omdat ik hun namen niet ken, doe ik
het op deze manier.
Leny Jenniskens, Horst

Ingezonden brief

Eerlijke jeugd, ze zijn er nog
Zaterdag 14 april gingen we met het LGOG op excursie. Voor mij, heel
vroeg, vertrokken we met de bus richting Duitsland naar enkele musea
en na de lunch een rondleiding door het oude stadje Kettwig.
Veel informatie en met dat prima
weer was het daarna goed toeven

op een terrasje. Een telefoontje verstoorde de rust. Ja, wij hadden onze

fietsen achtergelaten in de fietsenstalling van de gemeente. Goed gezekerd,
dachten wij, maar als je de sleutel
niet meeneemt, is dit schijnzekerheid. Enkele jonge medelanders van
15 – 16 jaar merkten dit op en sloten

UITNODIGING 100 JAAR VISSERS OLIE
Daar ben ik trots op! Net zo trots als ik ben op de bijzondere geschiedenis van
ons bedrijf. Mijn overgrootvader Vissers Tienus begon als kruidenier en zette
vervolgens de eerste stappen in de oliehandel. Een van de eerste pompen voor
de nog schaarse auto’s werd in Horst -vóór zijn kruidenierswinkel- geplaatst.
Ons familiebedrijf groeide gestaag, eerst onder leiding van mijn overgrootvader,
daarna mijn grootvader en vervolgens mijn vader. De laatste jaren bewegen wij
ons, net als mijn overgrootvader, ook weer op de markt van de retail.
Benieuwd naar wat wij allemaal doen?
Op zondag 22 april houden wij een open dag tussen 11:00-16:00 uur
aan de Stationsstraat 90 in Horst. U bent van harte welkom!

Gerbert Vissers
VISSERS OLIE. KEEP MOVING!
Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Pastoor Debijestraat 62-82 in Hegelsom

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

• Teamplayer

logistieke proces te verbeteren
• Enthousiast en gemotiveerd

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

Arbeidsvoorwaarden
• Tijdelijk contract, bij goed
functioneren vast contract

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

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

Kijk voor meer informatie of andere vacatures op

www.werkenbijdentsplysirona.nl

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

WE GAAN BEGINNEN
DE MOOISTE ZOMERBLOEIERS
ZIJN WEER VERKRIJGBAAR
GERANIUMS V.A. 0,50 • DAHLIA’S 0,50
200 SOORTEN PERK-, HANG- EN
KUIPPLANTEN
OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur / za. 9.00 tot 18.00 uur

wij waarderen jou

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A,VEULEN - T: 06 14 21 76 97
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Hier wordt vaak lacherig over
gedaan’
De Landelijke Dag tegen Pesten is op
donderdag 19 april. Er is dit jaar onder meer
extra aandacht voor pesten op de werkvloer.
Volgens 58 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas is pesten op het werk een
onderschat probleem. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Volgens onderzoek van TNO waren in 2014
een half miljoen werknemers het slachtoffer van
pesterijen, waarvan 80.000 structureel. Het gaat
dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld
uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het
achterhouden van belangrijke informatie, zegt
Stichting Pesten op de Werkvloer. De meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas
vindt dat pesten op de werkvloer een onderschat probleem is. “Hier wordt vaak lacherig
over gedaan. Het streven van bedrijven moet

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
6%
Neutraal
36%

Eens
58%

Pesten op de werkvloer
wordt onderschat

sen doet, ook op latere leeftijd”, laat iemand
zijn dat iedereen die zijn werk goed doet, zich
weten. Anderen vinden dat af en toe een plaook welkom voelt binnen de organisatie”, zegt
gerijtje bij het opgroeien hoort, maar ‘het moet
een inwoner. Een ander spreekt uit ervaring:
“Ik ben op de werkvloer vaker gepest, vooral uit niet de spuigaten uitlopen’. “Ik werd vroeger
gepest”, meldt deze persoon, “maar dat boeit
jaloezie, en dat is geen pretje. Mensen die uit
mij niet. Gewoon met
eigen onvermogen een
‘Pesten maakt je echt niet
gelijke munt terugbetaander het licht niet in
weerbaarder’
len, Pesten zit een beetje
de ogen gunnen, is zeer
in de mens. Je moet er
eng.” “Een zware plage‘De grens tussen plagen en
verstandig mee omgaan,
rij of verkeerd geplaatste
pesten is erg dun’
dan is er niks aan de
opmerking wordt weghand.”
gezet als ‘grapje’, maar
‘Ook dit is niet goed te praten’
het slachtoffer kan hier
erg mee zitten. De grens
tussen plagen en pesten is erg dun”, vindt deze
TipHorstaandeMaas is een
persoon.
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
Dat pesten weerbaarder maakt, daar
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
is 62 procent het absoluut niet mee eens.
resultaten of aanmelden voor de volgende
“Het wordt erg onderschat wat pesten met men- enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

Koningsdag
alle vestigingen
geopend

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Bespreking poll week 14

Er zijn te veel themadagen
De meerderheid van de stemmers op deze poll, 61 procent is van
mening dat er te veel themadagen zijn. Zij vinden dat de wereld te ver is
doorgeslagen in alle dagen. Een serieuze aangelegenheid als de Nationale
Dodenherdenking valt samen met Star Warsdag. De betekenis van een dag
met serieuze boodschap als Wereld Aidsdag of Dag van de vermiste kinderen
raakt ondergesneeuwd door dagen als Kussengevechtdag, Stoepkrijtdag
en Tafeltennisdag. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Daarbij zijn
vooral de mindere serieuze dagen bedacht door slimme marketeers, waarbij
Valentijnsdag het beste voorbeeld is. Overgewaaid vanuit de Verenigde

Staten en vaak alleen maar interessant voor de commercie.
De overige 39 procent is het daar niet mee eens. Het zijn juist dit soort
dagen die er voor zorgen dat we weer even opkijken van onze mobiele
schermpjes. Het lijken misschien onbenullige dagen, maar het zijn dit
soort kleine momentjes en dingen in het leven die er voor zorgen dat
we weer verbonden met elkaar voelen. En daarbij, is de wereld met alle
aanslagen en doodsbedreigingen al serieus genoeg. Eigenlijk is een dag
als ‘Talk Like A Pirate Day’ gewoon een stapje dichterbij in de richting van
wereldvrede.

Politieke partijen horen vast te houden
aan standpunten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Op het moment dat dit geschreven wordt zijn de politieke partijen van
de gemeente Horst aan de Maas nog volop in overleg over de te vormen
coalitie. Een proces waarbij veel ideeën worden uitgewisseld, over en weer
voorstellen gedaan worden, de partijen elkaar beter leren kennen, maar
bovenal compromissen gesloten moeten worden. Daar is geen ontkomen aan.
Waar veel standpunten elkaar kruisen, sneuvelen er enkele om zodoende een
samenwerking tot stand te kunnen brengen. Sommige partijen moeten water
bij de wijn doen om überhaupt een zegje te kunnen hebben in de coalitie.
Liever dat er een paar standpunten sneuvelen, dan dat een partij helemaal
niet in de coalitie komt. Democratie is nu eenmaal gefundeerd op het feit dat

iedereen iets te zeggen heeft.
Anderzijds kun je het zien als kiezersbedrog als een partij inlevert op
bepaalde punten, om op die manier samen te kunnen werken met andere
partijen. Veel kiezers hebben na een hoop wikken en wegen een keuze kunnen
maken voor een partij. Eén bepaald standpunt kan de doorslag geven voor de
stemkeuze. Wat is de waarde van die stemkeuze als juist het doorslaggevende
punt sneuvelt? En als dan net dat ene punt doorgang vindt waardoor je niet
voor die andere partij koos? Waarom steken de partijen moeite in het promoten
van standpunten als deze toch vervallen in de coalitievorming? Politieke
partijen horen vast te houden aan standpunten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > Vriendschappen zijn gebaat bij Facebook > eens 21% oneens 79%

weet
wat
er
speelt
in de regio en op
zijn vakgebied.
Jeroen Hellendoorn
Hellendoorn
Jeroen
ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT
ONDERNEMINGSRECHT &
& FANATIEK
FANATIEK DEELNEMER
DEELNEMER RUNDJE
RUNDJE UM
UMUT
UTHUNDJE
HUNDJE
ADVOCAAT

Trotse
Trotsesponsor
sponsorvan
van

RUNDJE UM UT HUNDJE
Benieuwd naar wat Jeroen voor u kan betekenen?
Kijk op WWW.TRC-ADVOCATEN.NL

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 24 april 2018

Half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Royrupt
Afkomst
“Jij komt hier niet uit de
buurt of wel?” Ik krijg het
vaak genoeg te horen als ik
voor HALLO Horst aan de Maas
mensen interview. Dat klopt,
ik kom zelf oorspronkelijk uit
Beringe, gemeente Peel en
Maas. Ik geef het toe, ik ben
import, maar ergens ben ik
daar wel trots op als mensen
dat aan mij kunnen horen.
En toch is dat raar. Hoe kun
je trots zijn op je afkomst?
Hoe kun je trots zijn op iets
waarbij je geen enkele invloed
hebt gehad op de plaats waar je
ouders je als kind neerzetten?
Waar komt dat gevoel vandaan?
Hoe kan het dat voetbalfans
juichen voor een team dat
kampioen wordt, zonder dat die
fans daar zelf fysiek iets aan
bijgedragen hebben?
Eenzelfde soort relatie heb
ik met Beringe; ik heb er mijn
vrienden en familie wonen,
ik ben er mee opgegroeid,
daar liggen mijn roots. Met alles
wat er in het plaatsje verandert,
denk ik terug aan hoe het ooit
was. Mijn oude basisschool is
gesloopt, speeltuintjes
veranderen, huizen worden
bijgebouwd, alles wordt
drukker. Alles verandert,
tijden veranderen, plaatsen
veranderen, omgevingen
veranderen. Tegenwoordig
woon ik in Sevenum. Stiekem
neem je in je taal ook dingen
over van een andere omgeving,
maar de basis en het accent
blijven. Misschien is het dat wel.
In een wereld waar alles
verandert is taal een connectie
die door tijd en ruimte gaat.
Het sterkste voorbeeld is dat
ene moment dat je in een druk
vakantieland of attractiepark
ineens het Limburgs dialect
hoort spreken. Of als je Marco
Roelofs op tv in het dialect
hoort praten en dat je denkt:
“Oh ja, dat is er eentje van ons.”
Het is een gevoel van thuis, dat
je overal mee naar toe kunt
nemen.
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Kom op 21 april naar het Lambertusplein en laat het weten!

Wat zou jij doen met het
centrum van Horst?

Sport aan de Maas
De sportweek van Horst aan de Maas begint deze week met diverse sportieve
evenementen voor jong en oud met het thema Horst aan het Water.
Beweegt u met ons mee? Kijk voor het volledige programma op www.sportaandemaas.nl!

Meer groen, beleving en sfeer; het zijn enkele termen die naar boven komen als we vragen
wat er nóg beter kan aan het centrum van Horst. De gemeente stelt de komende tijd een visie
op voor het centrum, zodat er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en het aantrekkelijk blijft
voor inwoners en bezoekers. Om de behoeftes en wensen van de eigen inwoners op te halen
staat de gemeente op 21 april tussen 10 en 12 uur op het Lambertusplein, waar iedereen
suggesties aan kan dragen.
Centrum Horst verbindt
Voor wie is het centrum, welke ontwikkelingen

zaterdag 21 april tussen 10 en 12 uur op het

komen er op het centrum af en wat voor functie

Voor de doorontwikkeling van het centrum

heeft het? Allerlei vragen die ontstaan op het

is een verdeling gemaakt in 5 gebieden. Het

moment dat je nadenkt over het centrum van

Wilhelminaplein, Kerkeveld, Lambertusplein,

Horst. Er spelen diverse ontwikkelingen in en

Kloosterhof, omgeving Gasthoes(plein).

rond het centrum van Horst, een goed moment

Inwoners en bezoekers kunnen zelf aangeven

om de geldende visie van 2012 weer eens tegen

wát ze met deze gebieden of met het centrum

het licht te houden. Dat vond de gemeenteraad

als geheel graag willen in de toekomst en

ook en zij heeft daarom in 2017 besloten om de

waarom ze dat belangrijk vinden.

Lambertusplein.

visie op het centrum van Horst te actualiseren.

De echtparen Laenen - Kokee uit Grubbenvorst en het echtpaar Swinkels - Lemmen uit Horst
Vervolgstappen

vierden afgelopen week hun 60 jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Ina Leppink feliciteerde hen

Inbreng bezoekers en ondernemers

Met de inbreng uit de gesprekken met

persoonlijk namens de gemeente Horst aan de Maas.

De gemeente heeft de afgelopen weken

ondernemers en betrokken en de opbrengst

al gesproken met ondernemers en directe

van de 21e april gaat de gemeente een

betrokkenen van het centrum. Maar de

eerste versie van de visie uitwerken. Dit

gemeente wil ook weten wat inwoners en

wordt vervolgens opnieuw besproken met

bezoekers met het centrum willen, welke

de betrokkenen én er volgt een bijeenkomst

Benieuwd naar de ontwikkelingen in

ontwikkelingen mogelijk moeten zijn en

waarop alle inwoners van Horst welkom zijn om

Greenport Venlo, het gebied waar veel

hoe het er in de toekomst uit moet zien.

hun mening te geven. Na deze ronde wordt de

nieuwe werkgelegenheid maar ook

Om deze ideeën op te halen staat een

visie uitwerkt en ter vaststelling voorgelegd aan

kennisontwikkeling ontstaat?

aantal medewerkers van de gemeente op

de gemeenteraad.

Open Dag Greenport

Kom naar de Open Dag
op 22 april van 11 tot 16 uur.

Koningsdag

Gemeentehuis en Openbare
Werken gesloten

Meer informatie: www.greenportvenlo.nl.

Bekendmakingen

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

storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.

Openbare Werken, die niet kan wachten tot

Let op: het gaat alleen om dringende meldingen,

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het

waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

Wijziging afvalinzameling
vanwege Koningsdag

America

Parklaan 51 t/m 55b

Sevenum

Lorbaan, Naaldhoutweg

Schoolstraat 7

Piri Reisweg 21

Melatenweg 25

Midden Peelweg 5

Op vrijdag 27 april wordt er geen afval opgehaald.

Evertsoord

Molenveldweg 40

De Sondert 35

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

Helenaveenseweg 35a

De Donckstraat 5

Inwoners die normaal gesproken hun afval op

eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de

27 april zouden aanbieden, kunnen PMD en

straat zetten. U kunt uw eigen inzameldata

Griendtsveen

Houthuizerweg 22

restafval op zaterdag 28 april (vóór 07.00 uur)

ook nakijken op uw eigen digitale

Kanaalweg ong. (kv13)

Hombergerweg 17a

aan de straat zetten. Voor keukenafval

afvalkalender via

is er geen inhaaldag. U kunt dit op de

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Grubbenvorst

Meerlo

Lottumseweg 61a

Megelsum 38

Werk in uitvoering

Hegelsom

Melderslo

Langstraat 32

Broekhuizerdijk 30

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan

• Schadijkerweg Meterik

St. Jorisweg 70

Vlasvenstraat 41

Vertrokken naar onbekende

de Maas kunt u raadplegen op

• Laagheideweg

www.horstaandemaas.nl.

• Peelheideweg

Horst

Meterik

Sevenum, Helenaveenseweg 3

De komende periode zijn wij voor u op de

• Spoorstraat Sevenum

Groote Molenbeek

Kempweg 12c

Grubbenvorst, Aartserfweg 34

volgende locaties aan het werk:

• Ysselsteynseweg Griendtsveen

Lottum

Snelkensstraat 16
Tienray
Trambaan ongenummerd
Nieuwe Baan 56
Maasbree
Roozendaal 15

bestemming
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Mogen wij ons even voorstellen?
De nieuwe gemeenteraad van HadM

Foto

Inez Arts

Peter Elbers

Fractie D66-GroenLinks

Fractie VVD

ID

Foto

ID

Hierr ga
ga ik voor:

Hier ga ik voor:

Van nature voel ik me verantwoordelijk voor het welzijn van

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

mensen. Maatschappelijke onderwerpen vind ik daarom interes-

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

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

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

vervolgens ook echt voor verbetering zorgen. Ik wil dat iedereen

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

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

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

ding tussen uiteenlopende uitgangspunten. Jeugd en mensen die

aan het verbeteren van de levenskwaliteit in elke van de zestien

zorg of andere extra ondersteuning nodig hebben, hebben mijn

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

grootste aandacht. Ook lever ik graag een bijdrage aan schonere

vervullen bij de economische ontwikkeling van de gemeente, want

energie. Het is mooi hoe je op gemeentelijk niveau zichtbare

uiteindelijk vormt een gezonde economie mede de basis voor een

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

goede levenskwaliteit. En dat alles in voortdurende dialoog met de

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

inwoners en ondernemers!

*
*

bellen/appen/smsen.

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

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro/
mnd, div. afm, 06 24 19 24 01,
businesscentrum Horst.

Incidentele poetshulp gezocht.
Schoonmaken op oproepbasis in
Sevenum. ~2u werk per keer, 30 euro.
Meer info: 06 19 55 62 73.

Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden, vloeren, raambekleding
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.

Opslagbox/werkruimte Horst.
Diverse afmetingen, vanaf 25 m2,
geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.

Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerken, J.Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70.

Wij zoeken een enthousiaste hulp
in de huishouding voor 3,5 uur per
week in Tienray. Tel.: 06 42 88 43 88.

Kleine klussen. Voor al uw kleine
klussen in en rondom uw huis.
Zie www.truijentotaal.nl Jac. Truijen

Hotel Herberg de Lindehoeve.
Voor ons hotel zijn wij op zoek naar
een flexibele allround medewerker.
Ook voor vakantie/-weekendhulp,
uren en tijden in overleg.
Voor meer info of uw cv mail naar:
info@delindehoeve.info

Ontdek het bruisende
Greenport Venlo!
Zondag
22 april
2018

Van 11.00 tot 16.00 uur
Villa Flora
St. Jansweg 20 - Venlo
Programma op
www.greenportvenlo.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

In gesprek met…
Het CDA kent een lange traditie van interactie met stichtingen,
verenigingen, belangengroeperingen en dus ook inwoners.
Wij maken periodiek gerichte
afspraken met belangengroeperingen, waar onder onder andere de
LLTB, ondernemersverenigingen en
de burgeradviesraad, maar ook met
stichtingen en verenigingen om met
hen actuele zaken of wensen door
te spreken. Met regelmaat wordt

door verenigingen of actiegroepen zelf
het verzoek gedaan om een gesprek
met de fractie. Hier geven we graag
gehoor aan, waarbij we luisteren naar
ieders standpunten die we vervolgens
afwegen tegen de overige belangen
of het algemeen belang.
Als fractie gaan we daarnaast

regelmatig op bezoek bij instellingen en bedrijven om ons te laten
informeren over hoe een instelling of
bedrijf te werk gaat en hoe zij aankijken tegen bijvoorbeeld de veranderende samenleving, de regelgeving,
de ondersteuning vanuit de gemeente
en wat dat betekent voor onze samenleving in zijn algemeenheid en voor
de instelling of bedrijf in het bijzonder. Waardevol zijn dit soort gesprek-

ken. In een open setting met elkaar in
gesprek gaan. De komende 4 jaar zullen we dit dan ook zeker blijven doen.
Mocht u in gesprek willen met
onze fractie horen wij dit graag, u
kunt altijd een beroep op ons doen.
Want het is en blijft ‘Gewoon Samen
Doen’.
Annemie Craenmehr-Hesen,
CDA Horst aan de Maas

Sportief Horst aan de Maas
Horst aan de Maas is een prachtige gemeente. Met activiteiten voor
iedereen. Vorige week onze visie op cultuur. Deze week sport, want ook
sport moet voor iedereen toegankelijk zijn
We kennen natuurlijk de vele
tientallen verenigingen die mogelijkheden bieden voor sport. Ze zijn
een ontzettend belangrijk onderdeel
van de eigen identiteit van het dorp.
Wij willen graag extra aandacht voor
de verenigingen waar íedereen mee
kan doen. Soms door extra begeleiding. Soms door een bijzonder aan-

bod van activiteiten. Voorbeelden die
wij tegenkomen zijn valpreventietrainingen voor ouderen door de judoclub, het in de vereniging opnemen
van nieuwkomers door maatjes en de
voetbalclub waar ook mensen met
een beperking sporten of waar wandelvoetbal wordt gespeeld.
Als Partij van de Arbeid vin-

den we dat we als gemeente een
extra verantwoordelijkheid hebben.
Scholen, kinderopvang en jeugdverenigingen worden wat ons betreft
gestimuleerd om gebruik te maken
van sport- en zwemvoorzieningen.
Wij vinden dat alle kinderen in Horst
aan de Maas de gezonde beweegnorm moeten halen en zwemvaardig
zijn. Wat ons betreft doen alle kinderen doen mee. Waar dat financieel moeilijk is springen de stichting
Leergeld, het Jeugdsportfonds en het

Jeugdcultuurfonds op een eenvoudige manier bij. Maar ook kinderen
of anderen met een fysieke uitdaging
moeten kunnen sporten. Daarom gaan
wij voor een volledige uitvoering van
Agenda 22: het Europees verdrag
waarin dit afgesproken is.
Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daar gaan we ons als Partij van
de Arbeid de komende jaren hard voor
maken. Ideeën? Laat het ons weten.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Horst aan de Maas op koers voor duurzaamheid
Je hoeft de krant maar open te slaan en er worden koppen gegeven
als: “Leveranciers winkelketen gemotiveerd op het gebied van duurzaamheid” of “Duurzame energietransitie binnen handbereik”. Ook wil
elk bedrijf tegenwoordig milieuvriendelijk produceren op een duurzame
en groene manier. Het kabinet neemt haar verantwoordelijkheid door
het internationale klimaatakkoord van Parijs te onderstrepen.
Als Essentie willen we natuurlijk niet achterblijven. Ook jouw
toekomst is Essentieel, zo luidde
immers onze verkiezingsslogan.
Die slogan willen we kracht bij zetten door aan de toekomst te werken

en ook op lokaal niveau mee te doen
als het gaat om duurzaamheid en een
groene uitstraling. Graag zien wij in
de toekomst van Horst aan de Maas
dat de gemeente een voorbeeldpositie inneemt. De gemeente moet het

voorbeeld nemen om energieneutraal
te gaan bouwen. Op het klimaatakkoord zijn we bereid nog een schepje
extra te doen. Wellicht is het in de toekomst iets om een lokale klimaat-en
energieagenda op te stellen? De toekomst begint ook bij jezelf. We kunnen immers allemaal bijdragen aan
verduurzaming en aan een groene uitstraling. Zo is een aantal weken geleden de ‘Groenagenda’ geïntroduceerd.
Met deze agenda wil de gemeente
haar groene uitstraling in stand hou-

den en zelfs verbeteren. Een mooie en
goede ontwikkeling. Hierop kunnen
ook inwoners in Horst aan de Maas
hun ideeën kwijt. Door middel van
een digitaal platform presenteert het
de initiatieven waar ze mee bezig is,
maar ook plannen voor de toekomst.
Met zijn allen zorgen we voor een
duurzame, frisse en groene uitstraling
in Horst aan de Maas. Iets waar we
trots op mogen zijn.
Kay Thijssen,
Essentie Horst aan de Maas

Neem contact op voor een demonstratie of meer
informatie 077-4632341

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
Tuinfrezen van 5,5 pk t/m
14 pk. Veel aanbouwwerktuigen uit voorraad
leverbaar:
•
•
•
•
•
•

maaibalk,
klepelmaaier,
rotorkopeg,
overtopfrees,
frontveger,
etc.

Lozeman
tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
tel: 077-4632341

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

Kom op 20, 21 en 22 april naar onze

BTW VRIJE DAGEN
Dit geldt
ook voor:

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL
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Persoonlijke records

Goede resultaten
voor HZPC tijdens
de Swimcup
Door: zwemvereniging HZPC Horst
Zwemvereniging HZPC uit Horst vertrok op zaterdag 14 en zondag
15 april naar Eindhoven, waar de Swimcup op het programma stond.
HZPC was hier aanwezig met zeven minioren, vier junioren en drie
senioren. De zwemmers behaalden allen een persoonlijk record.

Nieuwe korfbaltrainers bij
SV Melderslo

Elf kaderleden van SV Melderslo afdeling korfbal volgden dit jaar de cursus korfbaltrainer 2.
De cursus werd aangeboden door de Koninklijke Nederlandse Korfbal Vereniging en werd door de
leden met goed resultaat afgerond. Op maandag 2 april mochten de deelnemers het certificaat voor
de trainerscursus in ontvangst nemen. Met dit certificaat mogen de leden zelf aan de slag als
trainers.

Sporting ST verliest
van VV Holthees
Door: voetbalvereniging Sporting ST swolgen
Het eerste herenteam van Sporting ST uit Swolgen nam het zondag 15 april op tegen VV Holthees uit Smakt.
De wedstrijd, die in Smakt gespeeld werd, eindigde met een eindstand van 6-0 voor VV Holthees.
Onder leiding van scheidsrechter
Huebers startten de twee elftallen
aan de wedstrijd. Met de geschorste
Kevin Goldschmidt langs de lijn, een
niet fitte Michel Kleeven op de bank
en met stand-in doelman Gert Custers
moest coach Han Friessen op enkele
plekken in het elftal schuiven. Na tien
minuten was er de eerste kans voor
Sporting ST. Een goede voorzet van
Sven Beurskens werd half geraakt
door Jur Janssen. Enkele minuten later
vloog een zondagsschot van Johan van
Mierlo net naast de kruising.
Na een snel genomen vrije trap
van Holthees volgde een mooie voorzet. De kopbal bij de tweede paal
miste de paal op enkele centimeters. Twee minuten later scoorde de

thuisploeg na een snelle counter via
een steekpass. De uitgekomen doelman Custers werd omspeeld en zo
kon Robin van Es makkelijk scoren,
1-0. Sporting ST probeerde Holthees
onder druk te zetten. Een kleine kans
voor Tim Hodzelmans was hiervan het
gevolg. Na een half uur spelen volgde
een mooie aanval over vele schijven.
Helaas voor de spelers van Sporting ST
leverde dit alleen een hoekschop op.

Doelpuntenreeks
tegenstander
Vlak voor rust kopte Jur Janssen
van Holthees een voorzet van Pim
Smits goed binnen. Met een prima
reflex hield de doelman Sporting van

de gelijkmaker af. Na de rust kwam
Holthees meteen gevaarlijk opzetten, maar Custers wist tot tweemaal
toe erger te voorkomen. Uiteindelijk
moest de doelman zich toch gewonnen geven. Een goedlopende aanval
van de Holthezen via de rechterkant
zorgde voor een intikker van Stef
Janssen, 2-0. Drie minuten later was
het dezelfde Janssen die Holthees in
veilige haven schoot, 3-0. De thuisploeg denderde hierna over Sporting
heen en wist weer snel te scoren via
Kay Wijenberg en (4-0) en Ser van Es
(5-0).
In de slotfase liep Holthees zelfs
uit naar 6-0. Wederom was Ser van Es
de doelpuntenmaker. Dit was tevens
de eindstand.

Heren 1 HCH
levert in tegen MHC Best
Door: hockeyclub HCH Horst
Het eerste herenteam van HCH uit Horst vertrok op zondag 15 april naar Best. De vorige wedstrijd tegen MHC
Best resulteerde in een gelijkspel, dus beide ploegen waren gebrand op de winst. De winst ging uiteindelijk naar
Best, 7-2.
Het fluitsignaal van de scheids
klonk, waarna de thuisploeg meteen
erg goed in de wedstrijd zat. Dat bleek
uit het dominante spel en de hoge
speelsnelheid. Dit zorgde ervoor dat ze
de goal na een tijdje wisten te vinden. Helaas bleef het de eerste helft
niet bij één goal voor Best, het team
wist nog vaker te scoren. Ondanks dat
Horst het lastig had, bleven de man-

nen er voor vechten. De mannen uit
Horst creëerden zelf een aantal kansen, waarvan ze er één wisten af te
maken. Na 35 minuten gingen beide
ploegen de rust in met een stand van
5-1 voor Best. In de rust werd van alles
besproken bij de mannen uit Horst,
maar één ding was zeker: ze zouden er
hoe dan ook voor blijven vechten.
Horst begon fel aan de tweede

helft, men kwam de afspraak die
in de rust gemaakt was, goed
na. De vechtspirit bleef tot het
eindsignaal klonk. Met momenten
was Horst zelfs de dominante
ploeg: kansen werden gecreëerd.
Van deze kansen werd er slechts
eentje afgemaakt. Best bleef er ook
voor gaan en wist nog twee keer te
scoren; tot slot dus 7-2.

Guido Jacobs, Ard Sprunken en
Jorn Sprunken zwommen op zaterdag
de Minior Cup in het 25 meterbad in
Eindhoven. Zij gingen alle drie met één
of meerdere persoonlijke records naar
huis: Guido op de 100 meter vrijeslag
en rugslag, Ard op de 50 meter vrijeslag
en Jorn op de 50 meter vlinderslag.
Jesse Jacobs, Isis van Kuijk en Ilse
Versteegen zwommen op hetzelfde
moment de Minior Cup in het 50 meter
bad in Eindhoven. Voor Ilse en Jesse
was dit de eerste keer dat zij deze
afstanden in een 50 meter bad zwommen, maar zij zetten direct mooie
tijden neer. Ook Isis presteerde goed,
zij zwom twee persoonlijke records op
de 50 meter vlinderslag en 100 meter
vlinderslag.
De senioren Björn Piket, Serafina
Vlijt en Floor Weijmans zwommen zowel zaterdag en zondag de ‘reguliere’ Swimcup, die
voor de top van Nederland tevens
het EK-kwalificatiemoment was.

Tijdens deze drukbezochte wedstrijd
wisten alle drie de zwemmers zich op
zaterdag te kwalificeren voor een finale.
Björn startte in de finale op de 400
meter wisselslag. Hij bleef net boven
zijn persoonlijk record, maar behaalde
op zondag wel een pr op de 50 meter
schoolslag. Serafina en Floor kwamen
beide aan de start op de 200 meter
vlinderslag en 100 meter vlinderslag.
Op zaterdag zwommen zij beide finale,
waar zij hun ochtendtijd ruim wisten te
verbeteren. Floor ging uiteindelijk naar
huis met een persoonlijk record op de
50 meter vlinderslag, die zij halverwege
de 100 meter vlinderslag zwom.
Op zondag was het de beurt aan
de junioren. Tijn van Kuijk, Zerina
Muratovic, Cas Verstegen en Danee
Verstegen zwommen de Junior Swim
Cup in het 50 meter-bad. Alle vier gingen ze naar huis met één of meerdere
dikke persoonlijke records. Dit belooft
veel goeds voor de kampioenschappen
die vanaf volgende maand starten.
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Oxalis verliest wedstrijd
en koppositie
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor het eerste damesteam van Oxalis uit Horst stond er zaterdag 15 april een belangrijke wedstrijd op het
programma. DAW uit Schaijk, die de tweede plaats bekleedde, kwam op bezoek in Horst. Het werd een deceptie
voor de Horster dames. Ze verloren met 10-13 en raakten daarmee de koppositie kwijt.
In de beginfase van de wedstrijd
werd snel de 1-0 voorsprong gepakt,
maar DAW wist daarop snel te antwoorden en zelfs een 1-2 voorsprong
te pakken. De gelijkmakende treffer
viel kort daarop en wat volgde, was
een helft die gelijk op bleef gaan.
In de slotfase van de eerste helft sloeg
Oxalis een gat van twee doelpunten,
8-6. Deze voorsprong was echter van
korte duur toen vlak voor het rustsignaal de 8-7 door DAW werd gescoord.

De boodschap van coach Wendy
Theelen was duidelijk in de rust.
De thuisploeg moest nu door gaan
pakken. Het tegenovergestelde was
waar. De doelpunten wilden niet vallen voor Oxalis, waardoor DAW het
voortouw nam en de thuisploeg achter
de feiten aan liep. Er werd nog wel
weerstand geboden zodat de stand
steeds weer gelijk werd getrokken,
maar dit was in de slotfase van de
wedstrijd niet voldoende.

DAW pakte ruim tien minuten
voor tijd een 10-12 voorsprong
en zorgde ervoor dat de dames
van Oxalis het moeilijk hadden.
De thuisploeg wist zich niet
meer te herpakken en kreeg nog
een tegendoelpunt om de oren.
Beide ploegen scoorden vervolgens
niet meer, wat resulteerde in een
10-13 winst voor DAW. Zij nemen
hiermee de eerste plaats in de
competitie over.

OPEN DAG
22 APRIL 2018

Thuis tegen Belfeldia

Onnodige nederlaag
voor Hegelsom
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste herenteam van VV Hegelsom leed op zondag 15 april een
onnodige nederlaag thuis tegen Belfeldia. In een leuke en sportieve
wedstrijd golfde het spel op en neer en waren er aan beide kanten
kansen. Het resulteerde in een doelpuntrijke wedstrijd die geen punten
opleverde voor Hegelsom, 2-3.
In de 10e minuut nam Belfeldia,
na slap verdedigen van Hegelsom,
een voorsprong, 0-1. Het duurde
even voor Hegelsom van de schrik
was bekomen, maar uiteindelijk
begonnen ze bij vlagen uitstekend te
voetballen. Dit resulteerde in de 28e
minuut in de gelijkmaker. Een voorzet van rechts werd goed ingekopt
door Djen Verkoelen, 1-1. In de 30e
minuut was er weer een goed opgezette aanval, waarbij een strakke
voorzet door Damian Linders van
dichtbij werd binnengetikt. De 2-1
was tevens de ruststand.
Na rust was het wat minder
secuur van twee kanten, maar het
bleef wel spannend. In de eerste de
beste aanval van Belfeldia na rust
viel uit een corner meteen de 2-2.

Veel strijd werd geleverd door beide
teams om een goed resultaat te
boeken. Na ruim een uur was er een
getoucheerd schot van Hegelsom
dat tegen de binnenkant van de paal
uit het doel draaide. Enkele minuten
later was het geluk wel aan de zijde
van Belfeldia. Nu ook via de binnenkant van de paal draaide de bal wel
in het doel, 2-3.
Hegelsom moest vol aan de
bak om de achterstand goed te
maken. Er werd meer risico genomen, waarop Belfeldia nog een
goede mogelijkheid kreeg, maar de
bal werd slecht ingeschoten en verdween hoog over het doel. Het alles
of niets van Hegelsom leverde niet
de verdiende gelijkmaker meer op
voor de thuisploeg.

Tegen koploper

Dinnissen Process Technology viert
dit jaar haar 70-jarig bestaan. Het

Winst voor
VC Olsredlem D1

bedrijf groeide uit van een lokale
machinebouwer tot een innovatieve
wereldspeler in stortgoedtechnologie.
Ook benieuwd wat er achter de deuren

Door: volleybalclub Olsredlem
De dames van VC Olsredlem D1 uit Melderslo speelden zaterdag
14 april hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen VC Olympia
DS3 uit Panningen. De wedstrijd tegen de koploper eindigde in 3-1,
in het voordeel van Olsredlem.

aan de Horsterweg 66 in Sevenum
plaatsvindt? Op zondag 22 april houdt
Dinnissen tussen 11.00 en 16.00 uur
open dag.
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U bent van harte welkom!
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Gebrand om revanche te nemen
voor de slechte wedstrijd van vorige
week, werd er door de dames van
Olsredlem fel en vol enthousiasme
begonnen aan de wedstrijd. Het ging
in het begin gelijk op en er volgden
lange rally’s. VC Olympia speelde
een slim spelletje en Olsredlem DS1
beschikte over een goed en hard
aanvalsspel. Halverwege de eerste
set kregen de dames vat op het spel
van VC Olympia en werd er een voorsprong opgebouwd die niet meer
werd afgegeven, 25-22.
Dit werd de tweede set doorgetrokken en met goede servedruk
en oplettend spel voor aan het net,
werd de set ook binnengehaald,
25-19. De derde set had VC Olympia

DS3 enkele goede aanvallen, waardoor voor het eerst deze wedstrijd
Olsredlem DS1 tegen een achterstand aan keek. Door goed tactisch
spel scoorde het team het eerste
setpoint, maar VC Olympia wist deze
vakkundig weg te werken met hun
tactische en gerichte aanvalsspel.
Hiermee haalde ze de derde set binnen, 25-27. De vierde set werd de
servedruk weer wat opgevoerd door
Melderslo, wat resulteerde in een
voorsprong. Op het laatst werd het
toch nog spannend door persoonlijke
fouten aan de kant van Olsredlem.
Op matchpoint voor de thuisploeg,
maakte VC Olympia een aanvalsfout
en was de winst tegen de koploper
een feit, 26-24.

PSW organiseert
tennisclinic
Dinnissen bv
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum (NL)
E info@dinnissen.nl
T +31 (0)77 467 35 55

In het kader van de Horster sportweek wordt op woensdag 25 april
voor cliënten van PSW Sevenum een tennisclinic gegeven op de banen
van TV Apollo ’69 in Sevenum. Naast de tennisclinic wordt er ook een
bootcamptraject uitgezet. De clinic duurt van 13.30 tot 14.30 uur.
De clinic wordt verzorgd door
tennisschool Personal Tennis uit Horst
en wordt gegeven door een professionele tennistrainer. De bootcamp
wordt gegeven door een bewegings-

coach uit Horst aan de Maas. Het doel
van de clinic is om deze groep meer
te laten bewegen en hen de mogelijkheid te geven ook in de buitenlucht aangepaste sport te bedrijven.
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Winst tegen Breda

Hovoc verovert
tweede plek in
competitie
Door: volleybalvereniging Hovoc Horst
De heren 1 van Hovoc nam het zaterdag 14 april op tegen heren 1
Spie/De Burgst uit Breda. In Dendron Sporthal in Horst wonnen ze met
3-1, waarmee ze in de competitie opschuiven naar de tweede plek.

Medailles voor de
HZPC-synchroonzwemmers
In zwembad De Geusselt te Maastricht werden op zaterdag 14 april de regiokampioenschappen
synchroonzwemmen gehouden. De HZPC-schoonzwemsters wonnen hier verscheidene medailles.
De zwemsters van het Comboteam behaalden een gouden medaille voor hun uitvoering in de
categorie Vrije Combinatie. Ze werden hiermee de kampioen van Zuid-Nederland. De groepen Age 1
én 2 behaalden beide de derde plaats voor hun uitvoering en techniek. Drie solo’s en drie duetten
werden door HZPC gezwommen in de categorieën Age 1, Age 2 en Junioren. Hier werden net geen
podiumplaatsen gehaald.

Scheidsrechter helpt
Melderslo in het zadel

Breda speelde de wedstrijd voor
lijfsbehoud, dus ook zij was tot op het
bot gemotiveerd. Een service van Nico
Freriks maakte korte metten met de
eerste set. Een onoverbrugbare voorsprong werd gepakt en met 25-12
werd de eerste set gewonnen door
Hovoc. Breda paste hierop strategische wijzigingen aan in de opstelling.
Hovoc pakte echter snel de teugels op
en bleef aan kop, maar Breda bleef in
haar kielzog. Tegen het einde van de
tweede set kwam Breda nog langszij,
maar Hovoc bleef kalm. De Horster
mannen bleven hun routine goed
uitvoeren en pakte ook de tweede
set. Wel met een beduidend mindere
marge, 25-21.
In de derde set pakte het
herenteam van Hovoc meteen de
leiding om deze niet meer af te
staan. Mooi spel met veel powerplay
maakte het een aantrekkelijke
wedstrijd voor het publiek. Deze set
was van belang, omdat dit de

ticket naar de tweede plek in de
competitie zou opleveren. Deze werd
gepakt met 25-20, een overtuigende
overwinning voor de heren uit Horst.
Voor de volle mep moest de laatste
set gepakt worden. Breda had het
nog niet opgegeven en ook hier
gingen ze vol in de strijd. Ze tapten
uit ander vaatje, want meteen
werd de leiding gepakt. Hovoc vond
met hard werken de aansluiting.
Een paar keer kwam Hovoc op gelijke
hoogte (9-9 en 12-12), maar telkens
klopte het bij Breda net iets beter.
Een eindsprint vanaf 17-22 achter
naar 23-24 bracht geen verandering.
Met 23-25 eindigde de laatste set,
een verdiende winst voor een fel
strijdend Breda. Hovoc is met de
3-1 set winst opgeschoven naar de
tweede plek. Het team heeft nu
alles in eigen hand om een ticket
voor nacompetitie te bemachtigen.
Zaterdag 21 april zal de wedstrijd
tegen Hands-Up uitsluitsel geven.

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
De toeschouwers op sportpark de Merel waren zondag 15 april benieuwd of het eerste team van SV Melderslo
de negatieve spiraal van de laatste weken zou kunnen doorbreken. Dit moest dan gebeuren tegen Leunen dat
haar thuiswedstrijd al met 1-0 van Melderslo wist te winnen. Het lukte de mannen van Melderslo een moeizame
2-1 over de streep te trekken.
In het eerste kwartier was Leunen
de bovenliggende partij en moest
keeper Bas van Westerveld, die deze
middag een goede wedstrijd keepte,
al tweemaal redding brengen. De eerste echte goede aanval van Melderslo
viel pas te noteren in de 22e minuut
en werd ternauwernood tot corner
verwerkt. De corner die volgde, werd
vervolgens via de stuit overgekopt.
Melderslo trok het initiatief naar zich
toe en schiep zich ook enkele mogelijkheden.

In de 25e minuut was er balverlies
achterin bij Melderslo en Leunen wist
hier wel raad mee, 0-1. Melderslo was
even van slag, maar ging daarna op
zoek naar de gelijkmaker zonder echt
gevaarlijk te worden. In de 43e minuut
werd Melderslo in het zadel geholpen door de, verder goed fluitende,
scheidsrechter die tot een penalty
besloot toen Bart Theeuwen makkelijk naar de grond ging. Het cadeautje
werd uitgepakt door Jeroen Kallen, 1-1.
Na de pauze, met twee wissels

voor de roodwitten, kwam Melderslo al
snel op voorsprong. Na goed instappen
van Martijn Kallen wist deze, via een
pass binnendoor, Jeroen Gubbels te
bereiken die op zijn beurt de Leunengoalie in de korte hoek wist te verrassen, 2-1. Leunen probeerde hierna
om de gelijkmaker te vinden, maar
kon nooit echt gevaarlijk worden.
Melderslo sleepte er, met meer beleving dan de afgelopen weken, een
moeizame overwinning uit en blijft zo
bovenin meedoen in de vierde klasse.

Belangrijke overwinning
vrouwen Wittenhorst
Door: voetbalvereniging RKSV Wittenhorst
Het eerste damesteam van Wittenhorst wist op zondag 15 april met 3-2 te winnen van Fortuna ‘54 in Sittard.
Vanwege de strijd om het kampioenschap was een overwinning noodzakelijk.
Wittenhorst begon prima aan de
eerste helft. Binnen vijf minuten kon
de eerste kans genoteerd worden voor
de dames uit Horst, maar de voorzet
van Ymke Wagemans werd niet benut
door Maud Vermazeren. De gasten uit
Sittard speelden veel lange ballen,
maar de verdediging van Wittenhorst
stond goed. Halverwege de eerste
helft werd er dan toch gescoord.
Fortuna ’54 scoorde vanuit buitenspelpositie en scheidsrechter Verkoelen
keurde het doelpunt daarom ook af.
Vlak voor rust kreeg Wittenhorst,

na goed druk zetten, een hoekschop.
Aanvoerder Kris Wijnhoven zette de
bal voor en Ymke kopte de bal knap
binnen, 1-0.
Tijdens de rust kregen de dames
uit Horst nog enkele aanwijzingen
mee van trainer Richard Aben. In de
tweede helft was Wittenhorst duidelijk
de baas op het veld. Fortuna ’54 kreeg
geen kans meer om de lange ballen
te spelen en die ene lange bal die er
doorheen kwam, werd goed verdedigd, waardoor Fortuna ’54 geen kansen meer kreeg.

Tien minuten voor het eind was
het Kris Wijnhoven die een voorzet
van Maud in het doel werkte, 2-0.
Vlak voor het eindsignaal kwam Britt
Brugman nog in het veld. Britt verving
Bo Kleuskens die na enig blessureleed
haar rentree maakte.
Er werd door Wittenhorst hard
gewerkt en goed gespeeld. De beloning was er dan ook met een 2-0
winst. Koploper vv Schaesberg VR1
verloor en daarmee heeft Wittenhorst
het weer in eigen hand om kampioen
te worden in de derde klasse E!

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

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

HORTENSIA’S
(heel veel soorten)
LITTLE LIME E.A. PLUIMHORTENSIA,
MAGICAL, BOEREN, ANNABELLE
Viburnum, vlinderstruik e.a. heesters
(op stam), laurier, taxus, buxus-vervangers,
bodembedekkers. Info:

www.veld-tuinplanten.nl
of bel: 06-40327108 Open zaterdag van
9.30-16.30 uur (do-vrij na tel. afspraak)
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
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Korting op alle
gazonmaaiers*

Alleen geldig van 16 t/m 22 april in de winkel.
Niet geldig in de webwinkel en niet op reeds afgeprijsde artikelen.

Horsterweg 68, Sevenum
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SV Melderslokorfbalsters doen
goede zaken
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 15 april
tegen DSV 1 uit Diessen. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark
De Alsie in Diessen. De eindstand was 8-15.
SV Melderslo begon al wat sterker
dan DSV aan de wedstrijd. Het was
dan ook SV Melderslo dat steeds op
voorsprong kwam, maar DSV wist de
stand ook telkens weer gelijk te trekken. Toch pakte de uitploeg net vóór
rust een 5-7 voorsprong. Na de rust
zetten de korfbalsters uit Melderslo
de koers van de eerste helft voort.
De ploeg kwam op 5-10 voorsprong
en dat leek de genadeklap voor DSV.

DSV kwam niet meer dichterbij dan
7-11, daarna liep SV Melderslo, dat in
de tweede helft zowel aanvallend als
verdedigend duidelijk de betere ploeg
was, weer verder uit. De eindstand
was uiteindelijk 8-15 en de twee punten gingen dus verdiend mee naar
Melderslo. SV Melderslo doet met
deze overwinning goede zaken en
neemt weer wat afstand van de hekkensluiter

Over ACB
monteert Over
en onderhoudt
ACB transportbanden en toebehoren. Daarnaast biedt
ACB Transportbanden & Onderdelen levert, monteert en onderhoudt
transportbanden, rollenbanen en transportsystemen. Daarnaast biedt
het bedrijf 24/7 service op alle transportbandinstallaties. Dit doen we
vanaf 2 locaties, namelijk; Horst en Doetinchem. Het bedrijf is samen met
ARCO onderdeel van de ACB Group. Gezamenlijk telt het bedrijf ongeveer
100 medewerkers

Vacature ACB

Vacature ACB

HRWERKPLAATSCHEF
MANAGER

m/v

TRANSPORTBANDEN

Als HR manager bij ACB ben jij verantwoordelijk voor het personeelsbeleid
en fungeer je als de spil tussen het management en de medewerkers.
Als HR manager sta jij midden in de organisatie en ben jij het
aanspreekpunt voor medewerkers op alle niveaus. Je bent een people
manager die makkelijk communiceert met zowel de directie als de
medewerkers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor bijna alle facetten
van het Human Resources Management.

Direct solliciteren?
Stuur dan een motivatiebrief met cv ter attentie van Mandy Huijs naar
e-mailadres mandy@acb-transportbanden.nl. Voor meer informatie over
deze vacature bezoek onze website www.acb-transportbanden.nl.

Direct solliciteren?

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

RKSV Meterik verliest
tegen Lottum en Oostrum
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
In Leunen werd op donderdagavond 12 april door het eerste herenteam van RKSV Meterik gespeeld tegen SV
Leunen. Zondagmiddag 15 april speelde Meterik thuis tegen SVO Oostrum. Beide wedstrijden eindigden met een
eindscore van 0-2 in het nadeel van Meterik.
Tegen Leunen was Meterik toonaangevend, maar de scherpte ontbrak
om uit de diverse kansen te scoren.
Leunen kwam alleen via de counter uit
zijn verdedigende stelling maar kon
weinig gevaar stichten. Direct na rust
toonden ze meer aanvallende initiatieven en profiteerde Pim Weijs van
een fout in de achterhoede en scoorde
eenvoudig de 1-0. Vervolgens ging
Meterik op zoek naar de gelijkmaker. De inzetten van Huub Kleuskens
en Teun Jakobs gingen echter naast
het doel. Uiteindelijk leek Kris Cuppen
succesvol te zijn, maar zijn inzet werd
door de keeper gestopt. Door de
dadendrang van Meterik kreeg Leunen

meer ruimte en Mees Claassen scoorde
in blessuretijd de 2-0.
Tegen Oostrum was er sprake
van een gelijk opgaande wedstrijd.
Meterik speelde met meer aanvallende bedoelingen, Oostrum speelde
vooral op snelle uitvallen via lange
goed geplaatste trappen van de
keeper. Er waren aan beide zijden
maar weinig kansen. Oostrum kwam
toch uit het niets op een 0-1 voorsprong. Marwin Hermans maakte
gebruik van getreuzel in de Meterik
achterhoede en kon met wat geluk
via een kaats scoren. Meterik leek
al snel op 1-1 te komen, maar de
inzet van Quincy Rubie werd door de

keeper uit de hoek getikt. Vlak voor
rust maakten Ruud Janssen en Luuk
Haenen nog een gevaarlijke aanval
van Oostrum onschadelijk.
Na de rust leek Piet Steeghs na
een goede combinatie de gelijkmaker te scoren, maar zijn inzet
ging voorlangs. Na een uur kreeg
Oostrum zijn eerste echte kans,
maar de inzet ging in het zijnet.
Meterik zette steeds meer druk en
met name Niels van de Vigt was met
een afstandsschot nog gevaarlijk.
Oostrum verdedigde met man en
macht en via een razendsnelle uitval
scoorde Max van Gogh in de slotfase
nog de 0-2.

Goede overwinning
volleybalsters Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Voor het eerste damesteam van Set Up uit Meerlo stond op zaterdag 14 april de thuiswedstrijd tegen Hovoc
DS 2 op het programma. Een dikke overwinning was wat de Meerlose ploeg nodig had omdat medekampioenskandidaat Somas Activia DS 4 eerder op de dag al een overwinning behaald had. Set Up deed wat er verwacht
werd en pakte een overtuigende 4-0 overwinning.
In de eerste set ging het gelijk op
tot 4-4, maar toen wist de Meerlose
ploeg een gaatje te slaan van vijf punten naar 13-8. Deze voorsprong werd
niet meer weggegeven, maar verder uitgebouwd naar 17-12 en 20-13.
De service druk en de passing was goed
verzorgd en via 23-17 behaalde Set Up
een overtuigende setwinst met 25-17.
Ook in de tweede set ging in het
begin even gelijk op tot 3-3, maar ook
toen wist Set Up wederom een gaatje
te slaan naar 8-3 en 12-5. De Meerlose
ploeg gaf de dames uit Horst deze set

via degelijk en goed aanvalsspel geen
schijn van kans en won met 25-12.
De derde set begon Set Up goed
via 6-2. Toen volgde er echter een
mindere fase met veelal persoonlijke foutjes, waardoor Hovoc DS 2
terug kon komen tot 7-7 en 12-12.
De Meerlose ploeg herpakte zich echter en liep opnieuw weg en via 16-12
werd de voorsprong vergroot naar
22-15 en 25-16.
De volle vijf punten moesten
in Meerlo blijven en daar waren de
dames zich ook van bewust. Het team

begon overtuigend en liet Hovoc meteen merken dat er niets te halen viel
in Meerlo en via 6-2 en 11-5 werd het
16-8. De tegenstand bij de dames uit
Horst was weg en Set Up won ook
deze set overtuigend met 25-16.
Door deze overwinning blijft het
verschil één puntje in het voordeel
van Somas en blijft het dus ontzettend
spannend en zal het kampioenschap
pas op de laatste speelronde beslist
worden als Somas Activia DS 4 op
bezoek moet bij Havoc DS 2, en Set Up
op bezoek moet bij MVC’64 DS 1.

Wittenhorst klopt
Geldrop opnieuw
Door: Henk Coppus, voetbalvereniging RKSV Wittenhorst
In de strijd om de tweede plaats deed het eerste herenteam van RKSV Wittenhorst opnieuw goede zaken
in Geldrop door de Brabanders dit seizoen voor de tweede keer te verslaan. Het werd 2-1 voor de bezoekers
uit Horst.
Beide ploegen zochten in de
gelijkopgaande eerste helft beurtelings het vijandelijke doel op, waarbij de defensies en doelmannen
heersten. Even werd het penibel voor
Wittenhorst toen Geldrop een vrije
trap toegewezen kreeg op de rand van
het strafschopgebied. Deze dreigende
actie leverde echter niets op voor de
thuisploeg.
Toen korte tijd later Willem
Heijnen aan de andere kant in het
strafschopgebied neerging, wuifde
arbiter Van Dee de vermeende strafschop weg. Na 35 minuten belandde
de bal na een hard schot van Marco
Daniëls via een snelle omschakeling
bij een van de Geldrop-voorwaartsen.

De bal werd net voorlangs het doel
van Sjors Witt geschoven.
Het echte vuurwerk bleef bewaard
voor de tweede helft. Marco Daniëls
testte nog eerst het zijnet na een
snelle uitval en enkele minuten laten
verdween de bal aan de andere
kant rakelings opnieuw voorlangs
het doel van Sjors Witt. De toon was
gezet, maar Wittenhorst nam het
spel over. Na 69 minuten zette Marco
Daniëls de bal zeer scherp op links
voor. Ditmaal was Thom Derks er
als de kippen bij en met een snelle
reactie liet Thom de Geldrop-doelman
kansloos, 0-1.
Geldrop probeerde de bakens
te verzetten, maar miste de nauw-

keurigheid in de eindpass en afronding. Wittenhorst nam meer en meer
het initiatief en na 82 minuten leek
het de wedstrijd op slot te gooien.
Frank Peeters haalde uit, knalde tegen
de paal, maar de rebound was echter
een prooi voor Michiel Hanssen en de
0-2 was een feit.
Drie minuten later wist Geldropspeler van Moorsel de spanning echter
terug te brengen. Zijn aan de linkerzijde genomen, met een vreemde
curve indraaiende bal, verdween in
het Horster doel, 1-2. Geldrop zette
nog een hevig offensief in, maar
Wittenhorst hield stand en boekte een
belangrijke zege met het oog op de
topposities in de eerste klasse D.
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AVOC-HVC-VCM kampioen
na winst op VC Volt JC 1

Sparta’18 verslaat
RKVVO in Sevenum

Door: volleybalvereniging AVOC-HVC-VCM Hegelsom
AVOC-HVC-VCM JC 1 uit de eerste klasse E is zaterdag 14 april kampioen geworden. Dit deden ze in een wedstrijd tegen VC Volt JC 1 uit Haps, die voor de gelegenheid naar Hegelsom kwamen. De wedstrijd werd bepaald
met een stand van 3-2, ten gunste van AVOC-HVC-VCM.

Door: voetbalverening Sparta ’18
Het eerste herenteam van Sparta’18 1 uit Sevenum stond zondag
15 april tegenover RKVVO 1 uit Veldhoven op het veld. De thuiswedstrijd in de tweede klasse F eindigde met winst voor Sparta, 4-3.
In een doelpuntrijk duel slaagde
de ploeg van Ralf de Haas er in om
de punten in eigen huis te houden. RKVVO werd door Sparta’18
met 4-3 verslagen. Daar zag het
na een half uur spelen echter niet
naar uit. Na 25 minuten bracht
Thijs Offermeier de gasten op een
voorsprong, 0-1. Uit een voorzet
van rechts verschalkte hij doelman
Yannick Vullings. Toen in 29e minuut
een verkeerd geraakte voorzet via
de paal terug in het spel kwam, was
het voor spits Bart Sanders een koud
kunstje om de 0-2 binnen te koppen.
Direct na de aftrap kwam Sparta’18
al op 1-2. Tom Spreeuwenberg
rondde een goede voorzet van Rob
Peeters af. In de 37e minuut trok Bart
Schouten de stand weer gelijk, 2-2.
In de tussentijd waren open kansen
niet aan Tom Spreeuwenberg, Rob
Peeters en Bart Schouten besteed.
De ploegen gingen de rust in met
een 2-2 tussenstand.

De Hegelsomse volleyballers
moesten twee sets winnen om zeker
te zijn van het kampioenschap en niet
van de tegenpartijen afhankelijk te
zijn. Dus vol goede moed en de nodige
gezonde spanning begonnen ze in de
gymzaal van Hegelsom aan hun wedstrijd tegen VC Volt. Maar als VC Volt
met 4-0 zou winnen was het nog maar
de vraag wie kampioen ging worden,
dus ook zij waren met vele supporters
gekomen. De tegenstander had alles
uit de kast getrokken, eigen team vlaggetjes zelfs. Maar JC1 liet zich niet van
de wijs brengen en speelden redelijk
hun eigen spel, wat resulteerde in de

eerste setwinst 25-18.
Door beide teams werd er gevochten voor iedere bal, waardoor de
tegenstander beter in het spel kwam,
maar ook de tweede set werd gewonnen met 25-22. Wat betekende dat het
kampioenschap binnen was. Dat was
dan ook meteen te merken aan het
spel, de spanning was weg, maar het
volleybalspel ook, waardoor de twee
volgende sets naar de tegenstander
gingen. Dus een vijfde set was nodig
om tot een matchwinnaar te komen.
Het publiek kreeg dus de volle speelminuten te zien. Maar zoals een echte
kampioen betaamd, moet je wel win-

nen. Daarom nu alle neuzen weer de
zelfde kant in, concentratie en volleyen.
Dit resulteerde in een mooie set winst
van 15-7, waardoor en de wedstrijd
uiteindelijk gewonnen werd met 3-2
en het kampioenschap voor de tweede
keer binnen is. In december werden
ze in de tweede klasse kampioen, dus
promoveerden ze naar de eerste klasse,
maar nu zijn ze ook meteen kampioen
geworden in de eerste klasse. Op zaterdag 21 april wordt daarom voor deze
prestatie en al de andere kampioenen
van AVOC-HVC-VCM een receptie gehouden van 19.00 tot 20.00 uur in America
bij café Boëms Jeu.

Set Up MC2 weer kampioen
De dames van volleybalvereniging Set UP MC 2 uit Meerlo wisten zaterdag 14 april te winnen van
Argos/Achilles MC1 uit Beugen. De wedstrijd speelde zich af in Oeffelt en werd gewonnen met 1-3.
Hiermee hebben ze meteen het kampioenschap binnengehaald. In de eerste helft van de competitie
speelde MC2 in de tweede klasse. Na kampioenschap hierin promoveerde dit team naar de eerste
klasse. In de tweede helft is het MC2 dus wederom gelukt om nu ook in de eerste klasse kampioen
te worden.

In de tweede helft was een
opvallende rol weggelegd voor
scheidsrechter Babat. Hij liet beide
grensrechters veelvuldig staan, tot
groot ongenoegen van beide ploegen. Zo scoorde in 54e minuut allereerst Bart Schouten op aangeven van
Jeroen Smits de 3-2 in buitenspelpositie. In de 66e minuut scoorde
Bart Sanders de gelijkmaker, 3-3.
Ook hier werd het vlagsignaal genegeerd. Beide ploegen speelde hierna
voor de winst. Tom Spreeuwenberg
zorgde in de 74e minuut voor
wederom een voorsprong voor de
Sevenummers. Een voorzet van Bart
Schouten werd goed teruggelegd
door Rob Peeters en ingegleden
door Tom Spreeuwenberg. Sparta’18
speelde hierna de wedstrijd uit
en hield zodoende de punten in
Sevenum, 4-3.
Volgende week komt titelkandidaat Someren op bezoek op
sportpark ’t Spansel in Sevenum.
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anne van Rens
15 jaar
Hegelsom
Dendron College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik hoop nog veel te mogen leren in
mijn leven. Op alle gebieden. Ik wil
heel graag een mooi beroep leren
en de Spaanse taal kunnen spreken.
Spaans vind ik een mooie taal en
het land heb ik ook altijd heel mooi
gevonden. Ik zou ook nog willen leren
wat het leven mij te bieden heeft in
mijn groei naar ouder worden.
Welke superkracht zou je willen en
hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou dan willen vliegen. Het avontuur
van het ene land naar het andere en de
vrijheid die je dan ervaart, zou ik graag
willen ervaren. Ik vind het belangrijk
om de vrijheid te hebben. Ik heb al eer-

der gevlogen, maar dan met een vliegtuig en toen zag het er allemaal mooi
en vredig uit tussen de wolken.
Wat zou je graag nog willen doen in
je leven?
Ik wil nog zoveel dingen doen, zoals
skydiven, omdat het dan voelt alsof je
vliegt. Of een mooie rol in een groot
toneelstuk spelen, want dat lijkt me
gewoon heel bijzonder om dat te doen
en mee te maken. Veel reizen naar verschillende landen lijkt me ook leuk.
Wat is het beste advies dat je ooit hebt
gekregen en van wie was dat advies?
Het beste advies heb ik van mijn moeder
gekregen. Ze zei dat ik in mezelf moet
geloven en dat ik goed ben zoals ik ben.
Dat helpt me door het leven heen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Vroeger toen ik klein was, gingen we
elk jaar naar Texel, daar vond ik het
altijd geweldig. Het was altijd super-

aan
Anne van Rens

gezellig. We gingen elk jaar naar het
zelfde park waar we altijd konden
genieten van de zee. En niet te vergeten de eekhoornglijbaan! Die vond ik
ook altijd geweldig. Daar gleed ik dan
heel vaak vanaf.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is toneelspelen.
Ik speel nu al drie jaar toneel bij Flink
jeugdtoneel Horst aan de Maas. Dit is
voor mij een echte uitlaatklep. Ik vind
het geweldig om me in een ander
karakter in te leven. De groep is ook
superleuk. Het is echt een feest om
elke week daarheen te mogen gaan.
Wat is je droombaan?
Ik hoop later voor dementerende
ouderen te gaan zorgen. Al sinds ik
klein was, heb ik een klik met ouderen. Het lijkt me een mooi en dankbaar beroep om de mensen en hun
familieleden te helpen en te ondersteunen.

Wie is je grote voorbeeld?
Dat is Liza Koshy. Ze is een
Amerikaanse youtuber die leuke filmpjes maakt. Ze staat positief in het
leven en ik kijk er altijd met groot
plezier naar. Ik vind het leuk om haar
te zien genieten. Ik ken haar via een
andere youtuber op YouTube.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind dat je bij vriendschap vertrouwen in elkaar moet hebben en eerlijk
moet zijn. Er voor elkaar zijn en zeker
lol trappen is ook belangrijk. Dat hoort
echt bij een vriendschap vind ik.
Die vriendinnen heb ik nu ook.
Hond of kat?
Dan kies ik toch voor een hond. In het
bijzonder mijn hond Saartje. Ze betekent heel veel voor mij. Ze is heel lief
en vrolijk en als het even niet lekker
met me gaat, komt ze heerlijk tegen
me aanliggen. Ik heb Saartje nu al drie
jaar.
Als je terug in de tijd zou gaan wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Kom voor jezelf op en doe niet iets
waar je niet achter staat. Vroeger was
ik heel onzeker en dan moest ik eigenlijk meer voor mezelf op komen.
Optimist, pessimist of realist?
Dan ben ik echt een optimist. Ik probeer altijd overal het goede van in te
zien en ik geniet van de kleine dingen.
Ik zie dit wel echt als een voordeel.
Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Een wolf. Ik vind het een prachtig dier
en de betekenis van de wolf is kracht,
loyaliteit, vriendelijkheid en intuïtie.
Ik vind dit ook echt bij mezelf passen.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Someone like you van Adele.
Met mijn familie deden we The Voice
of Holland na en toen zong ik dat
lied. Dat vond ik erg leuk. Ik was
denk ik ongeveer 8 of 9 jaar.
Mijn tante en mijn nichten speelden
de jury. Iedereen drukte op de knop.
Ik koos voor mijn nicht die Angela
Groothuizen speelde.
Hoe wil je graag dat andere jou zien
als ze je voor het eerst ontmoeten?
Als een leuke en spontane meid die
met beide benen op de grond staat.
Die ook vol van het leven geniet.
Ik hoop ook dat iedereen me zo ziet.
Ik wil natuurlijk niet dat ze me in de
negatieve zin gaan zien.

PERFECT FINISH BV

PERKPLANTEN

ASBEST?

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

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

DE GROOTSTE KEUZE

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

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

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

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Rotbeestjes
De meeste lezers weten
veel van mij. Hoe ik over
Trump denk, hoe mijn
liefdesleven is en wat er thuis
allemaal gebeurt. Een ding
heb ik alleen nog nooit
verteld, wat best een groot
gedeelte van mijn leven is.
Ik heb de ziekte van Lyme.
De uitleg over ziekte van Lyme
en hoe ik het heb gekregen
zal ik jullie besparen, want
dan zijn we wel duizend
woorden verder. Ik kan jullie
wel vermelden dat het niet
echt fraai is. De laatste jaren
heb ik een stuk minder last
van de ziekte, maar helemaal
over gaat het nooit.
Een paar dagen terug stond
er ineens een artikel in de
Volkskrant over Lyme en
waarom hier nog geen medicijn
tegen is. Hier werd ik wel even
stil van. Ik heb al zo lang
geaccepteerd dat er niks tegen
Lyme te doen is, dat ik er nooit
meer bij stil heb gestaan hoe
raar dat eigenlijk is. Elke ziekte
verdient een medicijn, dus
waarom de mijne dan net weer
niet. Ooit was er wel iets tegen,
maar dat werd na een aantal
jaar van de markt gehaald.
De reden hiervoor was dat
huisartsen niet genoeg wisten
over het vaccin en het daarom
niet meer konden aanraden
voor patiënten. Toen het zo
weinig werd gebruikt,
verdween het van de markt.
Dat huisartsen niet goed op
de hoogte zijn van Lyme, weet
ik helaas ook. Een paar
maanden geleden kreeg ik nog
van eentje te horen hoe Lyme
werkt en dat ik niet zo snel
conclusies mag trekken.
Oftewel, dat ik mezelf niet de
stempel Lyme mag geven.
Ja dokter, na 19 jaar vol met
onderzoeken en tests, is het nog
steeds niet duidelijk dat ik Lyme
heb. Wil je dit allemaal niet?
Check dan na het wandelen
even op teken.
Liefs, Puck
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50-jarig bestaan
Vocal Connexion

SCHOLIEREN GEZOCHT

Vocalgroup Vocal Connexion uit Sevenum viert dit jaar haar 50-jarige jubilieum. Ter ere van deze verjaardag
organiseert het koor op zaterdag 2 juni een jubileumconcert. Dit concert vindt plaats in De Wingerd en heeft het
thema Can’t Stop The Feeling.
Vocal Connexion werd in 1968
opgericht onder de naam Jongeren
Koor Sevenum. Tegenwoordig heeft de
groep veertien leden variërend in leeftijd van 17 tot 52 jaar. Onder leiding
van dirigent Marcel Engelen zingt het
koor samen met een band een nieuw
repertoire bestaande uit nummers van
onder andere Kelly Clarkson, Thirty
Seconds to Mars, Sheppard en Frances.
Op de avond verzorgen Gospelkoor
Spirit of Love uit Tegelen en Happy
Sound uit Merselo een gastoptreden. Deze koren staan tevens onder
leiding van dirigent Marcel Engelen.
Ook maakt de Sevenumse Drumband
’t Slaâgveld zijn opwachting.
De deuren van de zaal gaan om
19.15 uur open. De aanvang van het
concert is om 20.00 uur. Naar verwachting eindigt het concert rond
23.00 uur. Iedereen is na afloop van
harte welkom om het 50-jarige jubileum met het koor samen te vieren.
Voor meer informatie zie
www.vocalconnexion.nl

Duckrace tijdens kermis
in America
Stichting Het Beukenhof organiseert op kermismaandag 2 juli een Duckrace. De Duckrace wordt gehouden in
de beek bij Café Boëms Jeu in America.

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

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

SPECIALE
LENTEDAGEN!
t/m zaterdag 21 april
Tijdens onze lente dagen mag u
gratis bij aankoop vanaf € 50,een leuk cadeau uitzoeken!
Graag tot ziens bij:

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

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

unieke plantenbeleving

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

€ 99,- per stuk

Eénjarige
planten en
kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Kwaliteit heeft een naam
Stichting Het Beukenhof zamelt
geld in voor de totstandkoming van
een nieuwe dierenweide, natuurspeeltuin en openluchttheater. Deelnemers
steunen de stichting door een eendje

te kopen en deel te nemen aan de
race. Op kermismaandag 2 juli om
17.00 uur worden alle verkochte eenden bij café Boëms Jeu in de beek losgelaten en kan de race beginnen. De

eendjes zijn op vanaf zaterdag 21 april
verkrijgbaar tijdens de Nacht het Dorp
in America en zijn verkrijgbaar bij café
Boëms Jeu, de Dagwinkel America en
bij Ine Derks-Haegens.

Smederij in bedrijf bij De Locht
Zoals op elke derde donderdag van de maand ook op zondag 22 april in Museum De Locht in Melderslo de
smederij in bedrijf. Het museum is op deze dag geopend van 10.00 en 17.00 uur.
De ambacht van het smeden is
eeuwenoud en vereist niet alleen
stevige spieren, maar ook veel
vakmanschap. Op zaterdagmiddag
21 april is er een optreden van

Fanfare St. Algondis. Het repertoire
bestaat vooral uit moderne
luistermuziek die normaal niet
door een fanfare gespeeld wordt.
Op zondagmiddag 22 april is de

mondharmonicaclub Samenklank
aanwezig om de dag te voorzien van
een muzikale omlijsting.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Tweede en derde plaats voorleeswedstrijd voor Horstenaren
Rens Gommans van Mariaschool uit Tienray en Chizaram Ukanwa van basisschool Weisterbeek uit Horst
vertegenwoordigden de gemeente Horst aan de Maas op de provinciale finales van de nationale
voorleeswedstrijd in Roermond. Die vond plaats op maandag 16 april. Rens en Chizaram werden respectievelijk
tweede en derde.

Seizoensopening
Peelmuseum
Na een winterpauze is het Peelmuseum in America vanaf zondag
22 april weer open voor bezoekers. Het museum is dan weer geopend
tussen 13.30 en 16.30 uur.
De bezoekers kunnen met een
gids mee. De gids kan veel vertellen
over het werken en leven in en bij de
Peel. Bezoekers kunnen een
plaggenhut bekijken en een

schaapskooi bezichtigen. Ook de hut
van Rowwen Hezen wordt niet
overgeslagen. Meer informatie
hierover is te vinden op
www.stichtingpeelmuseum.nl

Uitwisselingsconcert
in De Wingerd
De Harmonie Unie uit Sevenum, Muziekvereniging Juliana uit
Soeren-Eind en Harmonie St. Antonius uit Heusden slaan op zondag
22 april hun muzikale handen in elkaar. De harmonieën geven een
uitwisselingsconcert in De Wingerd te Sevenum. Om 09.45 uur gaan de
deuren open. Het concert begint om 10.30 uur en is gratis toegankelijk.

Rens mocht het spits afbijten en las
een fragment voor uit de Heksen van
Roald Dahl. Met zijn verhaal waarin alle
heksen vrouwen bleken te zijn, kreeg
hij de zaal muisstil. Chizaram kreeg de

zaal aan het lachen door een stukje voor
te lezen uit een Dagboek van een Muts
geschreven door Rachel Renée Russell.
De titel van Limburgs voorleeskampioen
ging naar Mila Peeters uit Heijen.

Zij mag Limburg vertegenwoordigen op
de landelijke voorleesfinale. Rens en
Chizaram werden tweede en derde en
wonnen daarmee een schrijversbezoek
aan hun klas.

Houd jij van nauwkeurig werken en
ben jij flexibel ingesteld?
Heb jij affiniteit/ervaring in de

Ieder korps brengt een programma van ongeveer een
halfuur. Tijdens dit programma
komen afwisselende muziekstijlen aanbod. Zo worden bijvoorbeeld werken als Ammerland,
Pilatus, Titanic Medley en

The Legend of Maracaibo
gespeeld. De Harmonie Unie
en de Muziekvereniging Juliana
staan onder leiding van Robbie
Snoek. Harmonie St. Antonius
wordt gedirigeerd door de vader
van Robbie, Tjeu Snoek.

TUINMEUBELEN

techniek en beschik je over goede
communicatieve vaardigheden?
Solliciteer dan snel op deze vacature!

END
ZONDA0G- 1G6.0E0OUPUR
12.0

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit
en onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 230
medewerkers. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie!

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een bekwame en enthousiaste:

Medewerker Orderadministratie
Fulltime dienstverband (m/v)

Als Medewerker Orderadministratie ben je werkzaam voor het bedrijfsbureau van onze productie organisatie.
Samen met jouw collega’s zijn jullie verantwoordelijk voor de productieplanning.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Het invoeren van orders waarin de verschillende BV’s
gefilterd dienen te worden;
• Het omzetten van verkooporders naar productieorders;
• Het registreren van materiaaltekorten en dit doorgeven
aan de desbetreffende persoon/afdeling;
• Afhandeling van productieorders realiseren;
• De bijbehorende administratie op een nette manier
afhandelen;
• Het bewaken van de gezamenlijke mailbox.

Wij vragen:

• Een collega die wil werken bij een innovatieve en
groeiende organisatie met:
• Een afgeronde MBO opleiding of vergelijkbaar in
administratieve of logistieke richting;

•
•
•
•

3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
Bij voorkeur ervaring met Exact;
Kennis van MS-office Word en ERP systeem;
Een teamplayer die gemakkelijk communiceert met alle
afdelingen van onze organisatie;
• Kunnen werken onder druk (stressbestendig);
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift.

Wij bieden:

• Een uitdagende functie binnen een groeiende
organisatie die volop in beweging is;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf;
• Prettige werksfeer en een hecht team.

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

Wij zijn per direct op zoek naar een

enthousiaste
verkoopmedewerk(st)er m/v
voor minimaal 15 uur voor onze winkel
in Horst/Grubbenvorst.
Heb jij verantwoordelijkheidsgevoel en ben je flexibel
dan zijn wij op zoek naar jou!
Interesse?
Mail een korte motivatie en je CV door naar
astrid@bakkerijbroekmans.nl
Bekijk voor meer informatie onze
website www.bakkerijbroekmans.nl

Meer informatie over de Hotraco Group kun je vinden op www.hotraco-group.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren: Wij ontvangen graag je CV met motivatie per mail: Hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers, HR Officer.
Neem een kijkje op onze website: www.hotraco.com

De lekkerste bakker bij u in de buurt
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Cursus ademhaling in Horst
Jan van Zuijlen, Buteyko ademhalingscoach, geeft in april en mei een cursus ‘ademhaling en gezond
leven’ in de bibliotheek in Horst. De cursus vindt plaats op dinsdag 24, woensdag 25, en donderdag 26 april
en woensdag 2 en donderdag 3 mei van 19.30 tot 21.30 uur.
“Adem is de meest acute behoefte
om te leven, en toch wordt er weinig aandacht aan besteed”, aldus de
organisator. “Bij yoga of sporten wordt
ademhaling zijdelings meegenomen
als onderdeel van het geheel, maar
nergens wordt ademhaling uitgelegd, geoefend en gemeten. Bij een

juiste ademhaling kan er verbetering
en ook genezing optreden bij meer dan
150 bekende aandoeningen of ziektebeelden. Vooral de zogenaamde welvaartsziektes hebben vaak als oorzaak
een teveel aan ademen. Door bewust
te worden van de ademhaling en hieraan te gaan werken, kan het lichaam

beginnen zichzelf te herstellen op een
natuurlijke manier. Het immuunsysteem wordt versterkt en de weerstand
komt weer op peil.” Tijdens de cursus
worden onder andere verschillende
ziektebeelden behandeld. Kijk voor
meer informatie en om aan te melden
op www.Buteyko-leudal.nl
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Kinderworkshop
punchen
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 25 april
tussen 14.00 en 16.00 uur een kinderworkshop punchen. De activiteit is
bedoeld voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

‘De hemel op aarde’ wint zilver
De hemel op aarde, een film gemaakt door Arie Stas en Theei Custers uit Horst, won zondag 15 april zilver
in de categorie non-fictie op de Limburgse Filmdagen in Sittard.
De hemel op aarde is gemaakt in
het kader van 800 jaar Horst aan de
Maas. Het is een 58 minuten durende
documentaire over de kerk in Horst.
De film vertelt het verhaal van het
eerste houten kerkje 1.000 jaar geleden tot de hedendaagse kerk die
nu in het centrum staat. Het verhaal

begint bij de Abdij van Averbode, waar
het oudste document over het bestaan
van een dorp in Horst aan de Maas
wordt bewaard. Het document stamt
uit 1219 en gaat over de overdacht van
het patronaatsrecht van de kerk van
Horst aan de abdij.
Tijdens de Limburgse Filmdagen

in Sittard kunnen amateurfilmmakers hun werk presenteren.
Zowel fictie als non-fictie producties
worden getoond. Voor het filmfestival is een festivalversie van de film
gemaakt van een halfuur. Deze versie heeft de tweede plek veroverd
op het festival.

Jeugdtoneel Setokids
presenteert Riviéra Brugpiepers

Punchen is een lapje stof of
figuurtje versieren met een naald die
weerhaakjes heeft. Je hoeft geen draad
door de naald te halen. Door de speciale naald heen en weer te bewegen, gaat de versiering vastzitten
op een lapje stof of op een figuurtje
van bijvoorbeeld piepschuim. Er kan
gekozen worden tussen verschillende

figuurtjes, kleuren en versieringen.
Versieren kan met lapjes vilt, borduurgaren, plukjes wol, draadjes of borduursteken. Alle materialen zijn hiervoor
aanwezig bij de Kantfabriek en het
punchwerk mag na afloop mee naar
huis genomen worden. Stuur voor meer
informatie of aanmelding een mail naar
cursus@museumdekantfabriek.nl

De jeugdtoneelgroep Setokids uit Sevenum presenteert op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 april
de nieuwe voorstelling Riviéra Brugpiepers. Deze voorstellingen vinden plaats op camping De Veldweide
in Sevenum.
Het verhaal speelt zich ook
daadwerkelijk af op een camping.
Een groep jonge meiden kampeert
hier en een oudere broer houdt een
oogje in het zeil. De meiden doen er
alles aan om in de smaak te vallen

bij Dirk. Ze krijgen buren en dat zijn
meiden van een heel ander kaliber:
modieus gekleed, hoge hakken en
veel make-up. Dit zorgt voor conflicten
tussen beide partijen. Alles speelt
zich af in de buitenlucht. Het publiek

zit droog, maar er wordt wel
geadviseerd om bij kou een dekentje
mee te nemen.
De voorstelling begint op vrijdag
en zaterdag om 19.00 uur en op
zondag om 14.30 uur.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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werkenbijtoverland.com
Open Golfdag bij Kapèlkeshof.
Beleef de golfsport bij Kapèlkeshof en
ontdek je nieuwe passie! Kom zondag
22 april naar de Open Golfdag, je bent
van harte welkom. kapelkeshof.nl

Lennart Huijs wint Maestro
Fanfare St. Nicolaas uit Broekhuizen organiseerde op zaterdag 14 april in BMV De Schakel in
Broekenhuizenvorst een avond onder de naam Maestro van Brokeze 2018. Tijdens deze avond,
geïnspireerd op het tv-programma Maestro, deden zes bekende Broekhuizenaren hun best om er
met de titel ‘Maestro’ vandoor te gaan. Insteek hiervan was dat deelnemers geen enkele ervaring
hadden met dirigeren, maar deze kennis en kunde in de voorafgaande weken hadden opgedaan.
Grote winnaar van de avond was Lennart Huijs. Publiekswinnaar was Rachelle Schirmann.

Atelier De Stal. Een middagje gezellig
schilderen, wandelen of bamboe in
de natuur? Dat kan voor alle leeftijden,
families, vrienden en bedrijven,
voor een vriendelijke prijs.
www.atelier-destal.nl of 06 10 09 87 94.
Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Golfen leer je bij Kapèlkeshof.
Kapèlkeshof is de kweekvijver voor
nieuw golftalent. Kom zondag 22 april
naar de Open Golfdag in Grashoek en
beleef de golfsport. U bent van harte
welkom. kapelkeshof.nl
T. k. gevraagd landbouwmachines,
wentel. ploegen. spitmachine. kieper.
Mesttank, schudders, hark, maaier,
weibloter, weisleep, frees, tractors en
vee-/paardentrailers enz.
06 19 07 69 59.
Cursus valpreventie start 8 mei
aanstaande. Voor informatie of
deelname neem contact op met
Fysiotherapie Westsingel 077 398 28 34.

26

cultuur

19
04

Agenda t/m 26 april 2018
do
19
04

Pluk Je Momenten: een lezing
over geluk

Voorstelling Riviéra Brugpiepers

Vlooienmarkt Griendtsveen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: jeugdtoneel Seto Kids
Locatie: camping De Veldweide Sevenum

Tijd: 11.00-14.00 uur
Organisatie: KBO Griendtsveen
Locatie: gemeenschapshuis De Zaal Griendtsveen

Muzikaal intermezzo

Seizoensopening Peelmuseum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Letste Geulde Horst

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Vrienden van de Fanfare
Locatie: BMV de Schakel Broekhuizenvorst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Toneelstuk Woesj!

Live Bej Ber: Gerrit Christiaens

Gemeentelijk Muziek Toernooi

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Poespas
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Bej Ber Swolgen

Tijd: 13.30 uur
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Quiltcafé

Hôrster Revue 2018

Voorstelling Riviéra Brugpiepers

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: jeugdtoneel Seto Kids
Locatie: camping De Veldweide Sevenum

Croestaler Schneefest

Hôrster Revue 2018

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Tijd: 18.30 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Seize Your Moments
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Informatiebijeenkomst Reindonk
Energie

vr
20
04

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

Voorstelling Riviéra Brugpiepers
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: jeugdtoneel Seto Kids
Locatie: camping De Veldweide Sevenum

Tijd: 21.30-00.30 uur
Locatie: Blok 10 Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Guilty Pleasure Night

Voorjaarsproeverij (wijn)

Tijd: 23.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: Slijterij Weijs Horst

zo
22
04

Workshop kippen houden
Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: kleindiervereniging P.S.V. Horst e.o
Locatie: Manege Wieneshof Hegelsom

Kinderworkshop Punchen
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Rommelmarkt

Hôrster Revue 2018

Tijd: 09.00-15.30 uur
Locatie: Manege Wieneshof Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Mountainbike Clinic

Nosing & Tasting Whisky Proeverij

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Juul Vossen Vitaliteitscoaching
Locatie: Swolgenseweg 9, Broekhuizenvorst

Tijd: 20.00-22.30 uur
Organisatie: Slijterij Weijs
Locatie: De Letste Geulde Horst

Sportweek Horst aan de Maas

Happy Hovi Day

Locatie: verschillende verenigingen Horst aan de
Maas

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Hovawart Rasvereniging Nederland
Locatie: Dierencentrum Sevenum

Workshop Maak je eigen licht &
liefde

Smeden

Hôrster Revue 2018

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Expositie 't Brouwershuis

Koningsnacht 2018

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: teken- en schildersclub ‘t Brouwershuis
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Première Horster Revue 2018
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Nikspack Festival

za
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Blok 10 Pub Quiz

KB Prijzenjacht

Tijd: 10.00-12.30 uur
Locatie: Meerlosebaan 4, Grubbenvorst

Expositie 't Brouwershuis
Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: teken- en schildersclub ‘t Brouwershuis
Locatie: De Wingerd Sevenum

Nikspack Festival

do
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Uitwisselingsconcert

Activeer je innerlijke stem
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Xtra4People
Locatie: St. Odastraat 72, Melderslo

Koningsnacht op het
Wilhelminaplein

Tijd: 16.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Harmonie Unie Sevenum,
Muziekvereniging Julia
Locatie: De Wingerd Sevenum

De Nacht Van Het Dorp

Open tuin

Rob Scheepers – Kom maar op
(try out)

Tijd: 17.00–22.00 uur
Organisatie: St. Brood op de Plank + Jong Nederland
Locatie: diverse locaties America

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: familie Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58, Lottum

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Cultureel centrum ‘t Gasthoês Horst

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

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

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.

www.poetszorg.nl

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

Tel. 06 14 82 72 00

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!
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America
zondag

Heilige mis

11.00

Huisarts en apotheek

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

Medische Oh, zit dat zo!
zorg

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

Kronenberg
19.15

Lottum
Meerlo

Horst

17.30
17.30

Meterik
zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

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

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

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

Gebiedsteams

Swolgen

Sevenum

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
20 t/m 26 april 2018
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

Alarmnummer

18.00

112

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

Wat zijn de gevolgen
van de nieuwe
gemeenschap voor
ondernemers?

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

Venray

Melderslo

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Door: Marion van den Aker-Grofffen, advocaat en mediator
Voor iedereen die na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje stapt, geldt de nieuwe beperkte gemeenschap van
goederen. Dit houdt in dat al het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, gemeenschappelijk is.
Het vermogen dat één van de echtgenoten al had bij de huwelijkssluiting wordt niet gemeenschappelijk.
Ook erfenissen en schenkingen (zonder uitsluitingsclausule) hoeven niet meer te worden gedeeld.
Als u tijdens uw huwelijk een onderneming start, dan valt de onderneming in de gemeenschap van goederen. Dat is niet veranderd. De waarde
van uw eenmanszaak, van de
aandelen in de bv of van het aandeel
in de vof of maatschap moet u ingeval
van een echtscheiding bij helfte delen
met uw (ex) echtgeno(o)te.

een andere wijze aan de echtgenoten
ten goede is gekomen.

Als u de onderneming al had voordat
u in het huwelijk trad, dan blijft deze
buiten de gemeenschap en hoeft u de
waarde ervan niet te delen.

Artikel 1:95a BW geldt ook voor iedereen
die vóór 1 januari 2018 in gemeenschap
van goederen is getrouwd en bij wie de
onderneming buiten de gemeenschap
valt, omdat deze is gefinancierd met een
schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule.

Nieuw is dat bij echtscheiding mogelijk een ‘redelijke’ vergoeding door de
onderneming moet worden betaald
aan de gemeenschap (artikel 1:95a
BW) als er geld in de onderneming is
blijven zitten, tenzij dit geld al niet op

HorseDriving

Wat een ‘redelijke’ vergoeding is, geeft
de wet niet aan. Dit zal de rechter moeten bepalen. In ieder geval moet u er als
ondernemer rekening mee houden dat
bij echtscheiding een dergelijke vergoeding van u gevraagd kan worden.

Voorafgaande aan de huwelijkssluiting
blijft het voor een ondernemer verstandig om naar de notaris te gaan. Want

ook al blijft de onderneming buiten de
gemeenschap, bij een echtscheiding
kan het zijn dat u toch een vergoeding
moet betalen.
Hebt u vragen? Neemt u gerust
contact met mij op. Marion van den
Aker-Grofffen, advocaat en mediator
bij Van de Putt Advocaten in Venray

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

Kronenberg

Welkom
Paard&Koets verhuist in 2018 naar het geografische en sportieve middelpunt van Nederland, België en
op ‘s werelds grootste mensportfeest
Paard&Koets 2018

Duitsland: Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg (Limburg). Hier smelt het evenement samen
met
de Internationale Menwedstrijden Kronenberg samen tot ’s werelds grootste mensportfeest!
Horse
Driving
20 - 21 - 22 April
Driving
K r o Horse
n e n b e
r g
Kronenberg
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Peelbergen & Grandorse
Welkom
Welkom
op
werelds
grootste
mensportfeest
• Spectaculaire
‘Strijd der
Rassen’
‘s‘swerelds
grootste
mensportfeest
• Alles leren over de op
mensport
Paard&Koets
2018
Wat heeft het evenement te bieden:

Welkom
• Nieuw: demo’s over ruiter-gerelateerde onderwerpen
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Paard&Koets
2018
• Finale jeugdmarathon
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Driving Kronenberg
2018
kkoorrtt i n g .
Alles lerenHorse
over de mensport
• Spectaculaire
dervan
Rassen’
• Finale jeugdmarathon
Tijdens Horse Driving Kronenberg
gaat‘Strijd
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internationale mensport
•
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over
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(internationale)
trainers
strijd met elkaar
aan in de onderelen de klassieke dressuur,
•
Nieuw:
marathonhindernissen
voor
én
in de beurshallen
• Veel aandacht
voor authentiek
gerijen spannende vaardigheid.
spectaculaire
marathon
• Andere menliefhebbers ontmoeten • Zaterdag & zondag marathon & vaardigheid
• Gezellig promodorp met de mooiste en nieuwste
• Jonge talenten aan het werk
vrijdag: dressuur
mensport-producten
zaterdag:Driving
marathonKronenberg
& vaardigheid 2018
Horse
www.horsedrivingkronenberg.nl
& www.paardenkoets.nl
zondag: marathon & vaardigheid
Tijdens Horse Driving Kronenberg gaat de top van internationale mensport
de strijd met elkaar aan in de onderelen de klassieke dressuur,
spectaculaire marathon en spannende vaardigheid.
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Tummers

• Eenvoudig
muziek streamen
via WiFi
• Uit te breiden
tot een multiroom
opstelling

SoundTouch10

229,-

• Verrijk uw tv met prachtig geluid voor een
home-cinema ervaring

SoundTouch 300

799,-

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

of Panningen!
Bezoek onze Smart Audio demo-ruimte in Roermond

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

179,-

• Draadloos muziek
luisteren via Bluetooth
• Krachtig en helder
geluid

SoundLink On-Ear

speakers toevoegen voor muziek door het hele huis.

lijsten of past u het volume aan. Deze systemen zijn gemaakt om met u mee te groeien. U kunt op elk moment meer

te vullen. Met de meegeleverde remote bedient u de speaker op afstand. Zo bladert u gemakkelijk door uw afspeel-

muziekbibliotheek naar uw favoriete nummers. De ingebouwde speaker is krachtig genoeg om een kamer met geluid

Plaats deze compacte wiﬁ speaker in een kamer en luister eenvoudig via internet radio, streamingdiensten of uw eigen

SoundTouch wireless en multiroom-speakers zijn de eenvoudigste manier om te genieten van een wereld vol muziek.

Multiroom Speakers

MINDER MOEITE. MEER MUZIEK.

Natuurlijk is dit iets dat u met eigen oren moet ervaren. U bent dan ook van harte welkom voor een demonstratie in een van onze winkels!

voortdurend te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Denk aan hoofdtelefoons met ruisonderdrukking, compacte wiﬁ speakers of krachtige geluidsoplossingen voor een thuisbioscoop.

Als u op zoek bent naar een kwalitatieve geluidsoplossing dan komt u al snel bij BOSE uit. BOSE staat erom bekend een indrukwekkende geluidservaring te leveren. Dit doen ze door

Vul uw huis met prachtig geluid van BOSE audio-apparatuur

Tummers

w

