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Maria Passie in Tienray
In de kerk in Tienray wordt op zaterdag 26 mei de Maria Passie gespeeld. In deze nieuwe muziek-theatervoorstelling, die door heel Nederland toert, wordt het verhaal
van The Passion vertelt vanuit het perspectief van Maria. De opbrengsten van de voorstelling gaan naar stichting Aquero. Nel Verheggen en Riek Paulus uit Lottum spelen
mee in de Maria Passie. Lees verder op pagina 06

‘Sportpark mogelijk niet op
Eickhorsterweg’
Mogelijk komt het nieuwe sportpark voor AVV America, RKSV Meterik en TC America toch niet aan de
Eickhorsterweg. Waterschap Limburg heeft dit terrein namelijk op het oog om het teveel aan hemelwater
afkomstig van glastuinbouwbedrijven in het gebied Reindonk tijdelijk op te kunnen vangen.
In december stelde de gemeenteraad van Horst aan de Maas
155.000 euro beschikbaar voor verder
onderzoek naar de Eickhorsterweg
tussen Meterik en America als locatie
voor het sportpark. AVV America en
RKSV Meterik gaan fuseren en willen een gezamenlijk nieuw sportpark. TC America heeft zich hierbij
aangesloten. De Eickhorsterweg
heeft daarbij de voorkeur van zowel
de verenigingen als de gemeente.
Na gesprekken met Waterschap

Limburg geeft het College van B&W
van Horst aan de Maas aan dat er toch
naar alternatieven gekeken moet worden. Het glastuinbouwgebied Reindonk
grenst namelijk aan het plangebied.
Het hemelwater van de glastuinbouwbedrijven wordt direct afgevoerd naar
de Kabroeksebeek. Het Waterschap wil
voorkomen dat er schades ontstaan
door hevige regenval en zoekt daarom
gebieden die bij hevige of langdurige
neerslag het teveel aan water tijdelijk
kunnen opvangen. Zij heeft daarvoor

het beekdal van de Kabroeksebeek,
waar het plangebied midden in
ligt, op het oog. Dat zou betekenen dat er op het nieuwe sportpark
meer en vaker water komt te staan.
Door eventuele extra maatregelen
die genomen zouden worden, stijgen
de kosten voor de aanleg van het
park. Reden voor de gemeente om
in samenspraak met de verenigingen
toch nog naar andere locaties te
kijken. De gemeente wil nog niet
zeggen welke dat zijn.
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Startschot E-Waste Race

‘De smartphone met uitsterven bedreigd’
In basisschool de Kroevert in Kronenberg werd maandag 14 mei het
startschot gegeven voor de E-Waste Race, die officieel loopt van maandag
21 mei tot en met vrijdag 15 juni. Tien groepen van basisscholen in de
omgeving nemen het hierin tegen elkaar op om zoveel mogelijk afgedankte elektronische apparaten in te zamelen.

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Lieke Mooren en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

Dit startschot werd gegeven met
een uitgebreide introductieles, waarbij de leerlingen van groep 7 en 8 van
de basisschool in Kronenberg uitleg
kregen over het belang van het scheiden van elektronisch afval. Iets wat
ook wel bekend staat als e-waste.
“Onder e-waste verstaan we alles
waar een stekker aanzit of met een
accu dan wel batterijen”, legt Nando
Zwambag uit. Zwambag is projectmanager voor de E-Waste Race en geeft
uitleg over het project op basisscholen door heel Nederland. “Voor de
race maken we hier overigens wel
onderscheid in de e-waste dat in de
container past, om te voorkomen dat
er leerlingen met wasmachines en
televisies gaan slepen”, voegt hij hier
aan toe. “Daarvoor gaan ze dan bij
familie, vrienden en kennissen langs
om zoveel mogelijk bij elkaar te verzamelen. Ook kunnen mensen via de
website e-waste aanmelden.”

37 soorten metaal
“Het doel van de E-waste Race
is tweeledig”, vertelt Angela Alards,
afvalcoach voor gemeente Horst aan
de Maas. “Enerzijds willen we natuurlijk zoveel mogelijk afval ophalen,
maar nog belangrijker is de bewustwording bij de kinderen. Wij zijn als
gemeente al vooruitstrevend wat
betreft afvalscheiding, maar toch zien
we het nog te vaak gebeuren dat
elektronische apparaten bij het restafval belanden. Dit belandt vervolgens in de verbrandingsoven en daar
gebeurt verder niets meer mee. En dat
is zonde, wat in e-waste zitten nog
een hoop grondstoffen die gerecycled kunnen worden.” Zwambag weet

zo bijvoorbeeld te vertellen dat in
een smartphone alleen al 37 soorten
metaal zitten. “Metalen die veelal in
Afrikaanse landen als Congo gehaald
moeten worden, waar ook oorlogen heersen en er veel in de stoffen
gehandeld wordt door de rebellen.
Het is onnodig om daar weer nieuwe
grondstoffen te moeten halen, terwijl we efficiënter de grondstoffen uit
oude apparaten van hier kunnen hergebruiken.”
Aan deze editie van E-waste
Race doen in totaal tien scholen mee
uit de gemeenten Peel en Maas,
Venray, Veldhoven en Horst aan de
Maas. Uit de gemeente Horst aan de
Maas zijn dat buiten de Kroevert ook
Openbare Jenaplan basisschool De
Krullevaar in Sevenum en Openbare
basisschool De Samensprong in
Grubbenvorst. Het is een initiatief
van deze vier gemeenten samen en

WEEE Nederland, een collectief terugname-systeem dat bij de overheid is
geregistreerd. Niet alleen is recycling
efficiënter volgens Zwambag, maar
moeten we ook realistisch zijn in het
feit dat al deze grondstoffen een keer
opraken. “Van koper wordt bijvoorbeeld al gezegd dat het over vijftien
jaar helemaal op is, om nog maar te
zwijgen over andere grondstoffen die
cruciaal zijn voor het maken van een
smartphone. We kunnen wel stellen dat de smartphone met uitsterven bedreigd wordt op deze manier.
Geen grondstoffen meer betekent ook
geen Playstation 8.” Daarnaast maakt
hij ook kenbaar dat er nog veel ruimte
is voor verbetering in de scheiding
hiervan. “Nog geen 45 procent wordt
hier in Nederland op de juiste manier
verwerkt.”
In de puntenverdeling wordt er
niet gekeken naar het totaalgewicht

Raad: Afslag10 voor iedereen
Het belangrijkste in de ontwikkelingen rondom Afslag10 in Horst, is dat het gebied toegankelijk blijft voor
iedereen, zowel voor de eigen inwoners als de toerist. Dat maakte de gemeenteraad van Horst aan de Maas
wil duidelijk tijdens een bijeenkomst dinsdag 15 mei in kasteel Huys ter Horst.
Tijdens de themabijeenkomst
werd de raadsleden gevraagd om
aan de hand van een aantal stellingen hun visie op Afslag10 te laten
horen. De eerste plannen voor het
gebied in de Kasteelse Bossen stammen al uit 2012. Het doel van de

initiatiefnemers is verbindingen te leggen tussen sport, recreatie, onderwijs
en cultuur. Samenwerkingsverbanden
leggen is ook een pré, aldus de
gemeenteraad. Ook het bedrijfsleven
is een belangrijke pijler. “Een commerciële functie is nodig”, zegt John

Jenniskens van het CDA. Belangrijk
daarbij is wel dat commercie het
gebied versterkt en past binnen de
kaders, aldus PvdA’er Roy Bouten.
Alle raadsleden waren het erover
eens dat het gebied vrij toegankelijk
voor iedereen moet blijven.

Vergunning logiesgebouw
De Raad van State in Den Haag heeft dinsdag 15 mei het bezwaar behandeld tegen een omgevingsvergunning die gemeente Horst aan de Maas heeft verleend voor de bouw van een logiesgebouw.
De vergunning is verleend voor
de bouw van een logiesgebouw
voor 240 arbeidsmigranten aan de
Nehobolaan in Tienray. Het gaat om
een tijdelijke vergunning voor tien
jaar. Een aantal omwonenden verzet
zich tegen de komst van het logiesgebouw, omdat ze bang zijn dat
hun woongenot wordt aangetast.

Rechtbank Limburg behandelde eerder
de omgevingsvergunning en concludeerde in juni 2017 dat het onderzoek naar het verkeerslawaai beter
had gemoeten. Zo is niet duidelijk of
bij twee omliggende woningen een
aanvaardbaar geluidsniveau kan worden bereikt. Tegen die uitspraak komt
het gemeentebestuur in hoger beroep

bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Het gemeentebestuur is het niet eens met het
oordeel van de rechtbank over
het geluidsonderzoek. Toch heeft
het gemeentebestuur aanvullend
geluidsonderzoek gedaan. De uitspraak van de Raad van State wordt
over enkele weken verwacht.

dat er opgehaald wordt, maar naar
wat er allemaal opgehaald wordt.
Zwambag: “De punten worden verdeeld op basis van de hoeveelheid
verschillende grondstoffen die in de
apparatuur zit; hoe waardevol een
item is. Zoals gezegd, zitten er in een
smartphone ruim 37 grondstoffen en
dat levert zodoende meer punten op
ten opzichte van een speelgoedautootje dat alleen stroom nodig heeft
om te rijden.” Maar hoe doen ze dat
bijvoorbeeld met groepen van 40 kinderen, die natuurlijk meer bij elkaar
krijgen tegenover een klas van 12 kinderen? “Ook dat wordt gelijk getrokken, waarbij we een gemiddelde per
persoon hanteren. Daarnaast zijn er
250 extra punten te verdienen als de
groep eenmalig een leuke YouTubevideo maakt ter promotie. Promotie
is namelijk ook de manier waarop
ze kunnen winnen.” De prijs waarvoor de tien groepen strijden is een
schoolreisje naar de Ontdekfabriek
in Eindhoven. De race gaat officieel maandag 21 mei van start, maar
mensen kunnen nu al elektronisch
afval aanmelden via de website van
E-Waste Race, www.ewasterace.nl
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Inbraak kledingzaak

Proef • Beleef • Geniet

Een kledingwinkel in Sevenum was in de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 mei het doelwit van een
aantal inbrekers.
De inbraak vond plaats bij
een kledingzaak aan het Pastoor
Vullinghsplein in Sevenum. Volgens
de politie zijn de daders er voor

duizenden euro’s aan kledingstukken vandoor gegaan. Mensen die iets
verdachts gezien hebben kunnen zich
melden bij de politie. Dat kan telefo-

nisch via 0900-8844 of Meld Misdaad
Anoniem via 0800 70 00. Ook kunnen getuigen zich online melden,
via www.politie.nl

Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

‘Het is een persoonlijke
overwinning’
Savannah van Eijsden uit Broekhuizen werd onlangs runner-up tijdens de Miss Teen of Limburg-verkiezing.
De 17-jarige studente sloot hiermee een voor haar moeilijke periode af.

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl
Paranormale Beurs 27 mei
11.00 - 16.00 Parkhotel Horst.
Mediums, verkoopstands, sieraden,
edelstenen, spirituele schilderijen
etc. Lezingen: Numerologie, De rug
spreekt, Bloemenlezing. Entree 5 euro.
Melderse Bruist op 2 juni.
Melderse Bruist in MFC De Zwingel
Melderslo: 16.00 uur rommelmarkt;
20.30 uur Duitse avond met DJ Otto
Wunderbar en zangeres Marleen
Rutten. Voor info en kaarten kijk op
www.MelderseBruist.nl
Bediening natuur-terras.
Kaldenbroeck is voor haar kleinschalig
natuur-terras (bio) op zoek naar
versterking. Werktijden/werkdagen
per week in overleg. Zelden ‘s avonds,
maar afwisselend wel in weekenden.
Info@kaldenbroeck.nl

ZZP’er zoekt werk voor 1 à 2 dagen
per week voor in de tuin en klein
onderhoud, liefst bij een bedrijf.
Voor meer info schrijf naar Hallo Horst
aan de Maas, br.o.nr. 303, Handelstraat
17, 5961 PV Horst.
Gezocht eindexamen scholier
Chrysantenbedrijf te Meterik voor juni,
tot half juli en augustus.
Voor meer info bel 06 20 97 15 80 of
077 398 09 28.
Tuinman gezocht.
Met spoed tuinman gevraagd, zzp’er of
65+’er. Reacties tel. 077 397 03 29
/06 30 68 84 03.
Rijbewijskeuringen senioren.
Wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum.
Tel. 0478 53 17 48.
Mollen bestrijding De Laatste Hoop
mollen.org. 06 36 08 66 35.

Kom gezellig shoppen tijdens de Pinksterdagen!

Savannah van Eijsden (Foto: John van Lierop)
Een persoonlijke overwinning,
zo omschrijft Savannah van Eijsden
haar tweede plek in de Miss Teen of
Limburg-verkiezing. “De scouting voor
deze missverkiezing was dan ook
een positieve input voor mijn zelfvertrouwen. Daar uiteindelijk te mogen
‘shinen’ in mijn prachtige jurk en dan
ook nog eens first runner up te worden als Miss Teen of Limburg was
voor mij een hele speciale belevenis met een dubbele betekenis”, zegt
ze, terugkijkend op de finaledag op
29 april in Kerkrade. Op de middelbare
school was Savannah namelijk het
mikpunt van pesterijen. “Dit varieerde
van uitschelden, bedreigen, me herhaaldelijk zeggen dat ik lelijk was en
dat ik beter voor de trein kon springen ‘want niemand mag jou’, tot fake
accounts aanmaken met vreselijke
foto’s en commentaren op foto’s.”
Dit alles leidde er uiteindelijk toe dat
ze een aantal weken in een kliniek in
de Belgische Ardennen doorgebracht
via de jeugdhulporganisatie Yes We
Can Clinics. “Daar hebben ze me fantastisch geholpen. We zaten daar met
tachtig jongeren gedurende 10 weken
en om de week gingen er tien naar
huis en kwamen er weer tien bij.
Ongelooflijk hoeveel jongeren er zijn
met deze en ook andere problemen.
Het werkte therapeutisch alleen al te

weten dat ik zeker niet de enige was.
Daarna ben ik van school veranderd en
ben ik er langzaamaan weer bovenop
gekrabbeld. Dit was een hele zware
periode. Niet alleen voor mij maar ook
voor mijn familie.”
Het meedoen aan de missverkiezing vormde een afsluiting van deze
periode. Via de schoonheidsspecialiste van haar moeder werd ze gescout
voor de wedstrijd. In februari was de
castingdag op Kasteel Erenstein in
Kerkrade. Dit was voor Miss Teen, voor
deelnemers in de leeftijd van 15 tot 18
jaar en Miss Beauty of Limburg 2018
voor 18 tot 25 jaar. Uiteindelijk ging
Savannah door naar de finale van Miss
Teen. Voorafgaand aan de finale doorliep ze samen met de andere kandidaten een heel programma. Zo was er
een trainingsweekend in Arcen waar
ze onder andere dans- en catwalk lessen kregen. “Het was heel belangrijk
voor de uiteindelijke finale dat je uitstekend op hoge naaldhakken moest
kunnen lopen. Dat was nogal een uitdaging voor mij, maar ook voor veel
andere missen. Dat leidde nog wel
eens tot hilarische taferelen. De meesten van ons liepen meestal op sneakers. Dit weekend was ook een mooie
gelegenheid om elkaar beter te leren
kennen. Het was een gezellige en
soms ook dolle bedoening, al die mei-

den bij elkaar. Van haat en nijd was
geen sprake, het was een supergezellig weekend.”
Er volgde nog meer trainingsdagen en er was aandacht voor
het goede doel van de verkiezing,
De Linda foundation. Deze stichting
wil minder bedeelde gezinnen met
kinderen in Nederland een financieel handje helpen. Elke kandidaat
heeft zich hiervoor ingezet. Op zondag 29 april was de uiteindelijke
finale van de Miss Beauty en Miss
Teen van Limburg. “Van alle finalisten
werd ik uiteindelijk gekozen tot first
runner up, reserve Miss Teen Limburg.
Al met al een fantastische ervaring.
Het was een mooie afsluiting van het
verleden en een spetterend nieuw
begin, het voelde als een persoonlijke overwinning. Mijn boodschap
is dan ook aan alle meisjes en jongens die dit meemaken: wees sterk
en geloof in jezelf. Zoek hulp en praat
erover, het leven wordt weer mooi.
Momenteel lacht de toekomst mij
weer toe. Ik heb een fijn leven, een
mooi bijbaantje bij een supermarkt in
Horst en ik doe een studie bedrijfsadministratie. Hopelijk haal ik hier over
twee jaar mijn diploma voor en dan
kijken of ik ga werken of verder studeren, dat weet ik nog niet. Eerst maar
eens proberen te slagen.”

elke
g
zonda
open

WWW.LEURS.NL

Ook zo gek op de lambada?

De Lambada aardbei is een zeer exclusieve aardbei vanwege
de bijzondere zoete smaak die alom wordt geprezen!
MET DE PINKSTERDAGEN
OP DE ZATERDAG, ZONDAG EN MAANDAG

250 gram voor € 2,00

op=op

04

nieuws

17
05

Promsconcert MUSIC ST

‘Op deze manier willen we van elkaar
proeven’
Fanfare Vriendenkring Swolgen en Muziekvereniging Tienray slaan voor een promsconcert op zaterdag 30 juni de handen ineen. Dit concert vindt
plaats in Stal De Leygraaf in Swolgen en is voor beide partijen een manier om ‘van elkaar te proeven’, zoals Eric Ambrosius, secretaris van Fanfare
Vriendenking Swolgen dat aangeeft.

dig concert neer te zetten, waarbij
het publiek volop mee kan hossen.
Mensen komen niet om te zitten en
naar een fanfare te luisteren; ze kunnen rondlopen, een biertje pakken,
mee dansen, meezingen.” Joyce licht
al een tipje van de sluier op wat
betreft genres die aan bod komen:
“Het is echt heel breed, er komen
moderne popsongs voorbij, maar ook
regionale nummers en smartlappen.
Hoe dan ook stuk voor stuk knallende
nummers.”

Bijzondere locatie

Het initiatief ligt bij de fanfare in
Swolgen. In 2011 en 2013 organiseerden zij al een promsconcert onder
de naam MUSIC, dat staat voor Music
Unlimited Swolgen in Concert. Voor de
samenwerking met Tienray zijn hier
de letters ST aan toegevoegd. “In 2011
hebben wij een promsconcert georganiseerd ter ere van het jubileum dat
we toen vierden”, vertelt Eric. “Dit is
toen zo goed bevallen dat we dat
in 2013 nog een keer opgezet hebben. Beiden waren een groot succes.
Daarna kregen we helaas te maken
met een teruglopend ledenaantal
waardoor we een nieuw promsconcert een paar jaar hebben moeten
uitstellen.” Deze ontwikkeling heeft
er voor gezorgd dat ze vervolgens de
samenwerking met Muziekvereniging

Tienray opzochten. “Met de fanfare
van Swolgen alleen zijn we nog met
te weinig om een promsconcert op
te zetten. Een samenwerking met
Tienray is eigenlijk is dat niet meer
dan logisch.”

Enthousiast over
samenwerking
De twee dorpen doen al heel veel
samen: de basisscholen zijn samengegaan, de voetbalclubs zijn gefuseerd
tot één club met de naam Sporting ST.
Daarnaast hebben ze de jeugdopleiding van beide fanfares al bij elkaar
gebracht. “Met dit promsconcert willen we van elkaar proeven”, geeft Eric
aan. “Het is afwachten wat hierna
komt, maar iedereen is in ieder geval

nu al zeer enthousiast over de samenwerking.” Joyce Hovens, spelend lid
van Muziekvereniging Tienray vertelt dan ook dat het niet veel moeite
kostte om de leden over te halen hier
aan mee te doen. “We hadden er in
eerste instantie zelf niet aan gedacht
om een promsconcert te organiseren”,
vertelt ze. “In 2012 hebben we er wel
eens samen één georganiseerd met
Melderslo en dat was leuk. Maar het
op eigen houtje organiseren van een
promsconcert kregen we gewoon niet
voor elkaar; we zouden niet weten
waar we moeten beginnen. Gelukkig
kunnen we nu dan hierin ook meeliften op het draaiboek van Swolgen”,
lacht ze.
Ze zijn dan ook allebei te spreken
over de samenwerking. Eric: “In de

commissie zitten van iedere fanfare
evenveel leden, dus niemand heeft de
overhand. Daarnaast houden we ook
ruimte voor eigen inbreng, waarbij
ook verschillende dansers en andere
muzikanten uit Tienray en Swolgen
mee doen.” Joyce: “Aan onze kant
is iedereen ontzetten enthousiast
en positief.” Volgens Eric is dat ook
belangrijk voor een promsconcert.
“Uiteindelijk draag je dit enthousiasme over op het publiek en dat is
waar we het op zo’n avond uiteindelijk ook voor doen”, voegt hij hier aan
toe. “De hoofdmoot is dat we samen
een ontzettend mooi concert neerzetten.” De insteek van een promsconcert is ook dat de fanfare op een
andere manier gepresenteerd wordt.
“De bedoeling is ook om een leven-

Het blijft echter niet alleen bij
fanfaremuziek. Eric: “Zo hebben we
verschillende dansers van eigen
bodem die hier aan meedoen en
ook allemaal verweven zijn met de
muziek. Daarnaast wordt de fanfare
ondersteund door een combo met
moderne instrumenten: gitaar, bas,
keyboards en drums en ook zang.
Er doet heel veel jeugd mee, net als
een slagwerkgroep. Het belooft een
spectaculaire avond te worden op een
bijzondere locatie.” Voor de locatie
zijn ze benaderd door René Poels van
Manege Stal de Leygraaf in Swolgen.
Eric: “Nadat we in 2011 een afgeladen volle kermistent hadden met het
promsconcert, bood René zelf aan
om het de volgende keer bij hem in
de manege te doen. Daar hebben
we in 2013 al gebruik van gemaakt.
En ook na deze editie was de familie
Poels meteen enthousiast en stelde
zij weer de manege ter beschikking.
Het mooie aan die locatie is dat je van
binnen niet meer kunt zien dat het
een manege is, zodra wij het ingericht hebben voor het concert.” Of ze
daarna nog meer samen zullen doen?
Joyce: “Wie weet, maar vooralsnog kijken we uit naar deze avond.”

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

TE HUUR
Rustig gelegen
en goed onderhouden
tussenwoning
met zonnepanelen
(lage energiekosten)

DOENSSENSTRAAT 25
AMERICA
€ 775,- per maand
VOOR INFO 077 - 467 15 29

Reconstructie Horsterdijk Lottum
Op de Horsterdijk in Lottum is vanaf maandag 30 april een begin gemaakt aan de reconstructie.
Hiermee wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe laag asfalt. Aan beide zijden van de weg worden
ruime rode fietsstroken aangebracht met geluidsreducerende klinkers. Ook worden de drempels
verwijderd en wordt de schoolomgeving vormgegeven door het aanbrengen van rood asfalt en een
extra zebrapad. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de klachten over de verkeersveiligheid en
geluidsoverlast in de straat. De werkzaamheden duren tot medio juli.
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Kwaliteit heeft een naam

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

HALLO in Oostenrijk
De leden van parazweefclub Cumulus in Horst maken al meer dan twintig jaar gezamenlijk jaarlijks een reis naar Oostenrijk. Zo ook afgelopen Hemelvaart. Ze verbleven in Schnifis, in de deelstaat
Vorarlberg. Met uitzicht over de bergen gingen ze met de HALLO op de foto.

Hegelsom voor
tweede keer Baas van
Horst aan de Maas
Hegelsom heeft voor de tweede keer het sport- en spelevenement Baas van Horst aan de Maas gewonnen.
Het dorp kwam zaterdag 12 mei als winnaar uit de bus met 414 punten. Zij mag een jaar lang de titel Baas van
Horst aan de Maas 2018 dragen.

Lavendel

Lavandula angustifolia
‘Essence Purple’.
Ø 23 cm. Per stuk

7.

11.99

99

1E PINKSTERDAG EN 2E PINKSTERDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 20. GELDIG VAN 17-05 T/M 23-05. OP=OP

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

BARBECUE & BUFFET
Dit jaar startte de wedstrijd al op
vrijdagavond met verschillende activiteiten. Op zaterdagmorgen gingen
de 25 teams verder op de Dorperdijk
in Sevenum met spellen waar vooral
kracht, uithoudingsvermogen en behendigheid bij kwamen kijken, zoals Pats
boem paaf, daor laog heej in de loep-

graaf!, hangend tuig, stapel je rot, even
baas bellen en BAASketbal. Het grote
eindspel was cruciaal voor de laatste
punten die verzameld moesten worden.
Van elk team mochten vijf deelnemers
vijf zwaar ingevroren T-shirts zo snel
mogelijk aantrekken en dat met enkel
een dranghekje, een hamer en een

steeksleutel ter beschikking. Na precies
4 minuten en 45 seconden wist Tienray
als eerst de bevroren T-shirts aan te
trekken. Hegelsom was echter de winnaar met in totaal 414 punten. De vijfde
editie van Baas van Horst aan de Maas
vindt dan ook voor de tweede keer
plaats in Hegelsom.

T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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‘Van grond tot mond’
& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Bakhuuske molen
Meterik geopend
Wethouder Paul Driessen van Horst aan de Maas opende zaterdag 12 mei ‘t Bakhuuske en de kapschuur van
de molen in Meterik.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Te koop

VERSE
AARDBEIEN
maandag t/m vrijdag
8.00-12.00 uur
zaterdag
8.00-16.00 uur

Aardbeiautomaat
Elke dag, ook zondag
8.00-22.00 uur

Mts. Sijbers

Campagneweg 26 Meterik

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

De wieken van de molen in
Meterik draaien al langer dan een
eeuw. Een aantal jaren geleden ontstonden de eerste ideeën om de
molen en haar directe omgeving

meer open te stellen voor een groter publiek. Deze ideeën werden
twee jaar geleden uitgewerkt tot
concrete plannen waarmee het project ‘Van grond tot mond’ ontstond.

Twee jaar geleden werd gestart met
de bouw van ’t Bakhuuske, de naastgelegen halfopen kapschuur en het
aanleggen van gewasveldjes en de
omgeving rondom de molen.

Vervolg voorpagina

Maria Passie in Tienray
Stichting Aquero zamelt geld in
voor mensen die graag een bedevaartreis willen maken naar bijvoorbeeld Lourdes, maar dit niet kunnen
betalen. Om geld op te halen werden
al vaker grote muziek-theaterprojecten
opgezet.

Passieverhaal vanuit
perspectief Maria
Het idee voor de Maria Passie
ontstond al in 2015, vanuit de vrijwilligers van stichting. Het nieuwe concept
vertelt het Passieverhaal vanuit het
perspectief van Maria, de moeder van
Jezus. “Iedereen kent het passieverhaal van Jezus”, legt Riek Paulus uit.
“Maar over Maria weten veel mensen eigenlijk te weinig. En dat terwijl
het in bedevaartsoorden als Lourdes
eigenlijk allemaal om Maria draait.”
Nel Verheggen vult aan: “Het is Maria
die daar troost biedt, als een moeder
en steun en toeverlaat voor iedereen.”
Zo ging het balletje aan het rollen.
Annemarie van Leen werd projectleider en Roel Verheggen, oorspronkelijk uit Lottum, maar inmiddels uit
Boxmeer, schreef het script, gebaseerd
op Bijbelteksten en proto-evangelieën. Ook de regie ligt in de handen

van Roel. Riek: “Het is een oud verhaal, maar er zitten veel wereldse en
actuele elementen in. Maria moest op
een gegeven moment bijvoorbeeld
vluchten naar Egypte: ook nu hebben
we te maken met vluchtelingen. Ook
de jonge vrouw die zwanger raakt
en zorgen heeft over haar zoon zijn
herkenbare dingen.” Tijdens het stuk
worden tekst en muziek afgewisseld.
Dirigent is Margje Vleck en Nick Zwart
verzorgt de muziek. “Er is niet met
oude, Bijbelse liedjes gewerkt, maar
juist gekozen voor moderne muziek.
We zingen bijvoorbeeld ‘Unwritten’
van Natasha Bedingfield, ‘I won’t give
up’ van Jason Mraz en ‘Ken je mij’ van
Trijntje Oosterhuis”, zegt Nel. “Ook het
nummer ‘Run’, dat Roel zelf schreef, zit
in het stuk.”

Kerken in heel
Nederland
In het voorjaar van 2016 vonden er audities plaats. Eén maand
daarna begonnen de eerste repetities.
“Eerst was dat nog wel wat vreemd”,
zegt Riek. “De groep bestaat uit dertig mensen, afkomstig uit alle delen
van Nederland. De meeste mensen
waren vreemden voor elkaar. Maar nu

is de groep heel hecht en genieten we
ontzettend van wat we mogen doen.”
Inmiddels heeft de groep de voorstelling al meerdere malen op mogen
voeren in kerken in heel Nederland.

‘De reacties zijn
ontzettend goed’
“We hebben in Enschede gestaan,
in Rotterdam en zelfs in Friesland.
In iedere provincie hebben we minstens één uitvoering. En de reacties
zijn ontzettend goed. De mensen vinden het heel mooi en zijn echt onder
de indruk. Op zaterdag 26 mei staat
de Maria Passie in de kerk van Tienray.
“Wij vinden dat heel bijzonder, wan
Tienray is van vroeger uit ‘Klein
Lourdes’, ook een bedevaartsoord”,
zegt Riek. “Ik ben daar vroeger tijdens
Maria Hemelvaart op 15 augustus vaak
te voet heen gegaan met mijn familie”, vertelt Nel. Ze voegt lachend toe:
“Nu we weten dat de Maria Passie
daar wordt opgevoerd, willen we er
alles aan doen om de kerk te vullen.” De voorstelling in Tienray begint
om 20.00 uur en duurt tot ongeveer
21.30 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.demariapassie.nl
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De Risselt

Auto botst tegen
hekwerk kapel
Het hekwerk van het Risselt-kapelletje in Horst heeft schade opgelopen doordat een nog onbekende automobilist ertegenaan is gereden. Stichting Kruisen en Kapellen, eigenaar van de kapel, hoopt dat de chauffeur
zich zo snel mogelijk meldt.

HALLO in Haspengauw
Het ongeluk gebeurde maandagochtend 14 mei rond 07.30 uur, weet
Toine Veuger van de stichting. “Er is
een getuige die heeft gezien hoe
een witte Nissan SUV, bestuurt door
een vrouw, achteruit tegen het hek is
gebotst.

De auto moet daar zelf ook flinke
schade aan overgehouden hebben.
De automobiliste is er echter vandoor
gegaan.” Volgens Veuger is nog niet
bekend hoeveel het schadebedrag
precies bedraagt. “We hebben melding gedaan bij de politie en hopen

dat de vrouw zich bij ons of de politie
meldt. Ook eventuele getuigen kunnen daar contact mee opnemen.”
Mensen kunnen zich melden via 0900 88 44, Meld Misdaad
Anoniem via 0800 70 00 of
www.politie.nl

Truus Weijs-Verheijen woont tegenwoordig weliswaar in
Leunen, maar ze is in Horst geboren en getogen. Begin mei ging
ze samen met haar man Toon naar het Belgische Haspengauw
voor een fietstocht. Hier werden ze getroffen door de natuurlijke
omgeving en het contrast dat het biedt met de eigen Limburgse
omgeving. Ze was vooral te spreken over de ‘grote akkers binnen
een glooiend landschap zo ver je maar kunt kijken’. De rust en
het zonnige weer nodigde haar uit om de HALLO eens door te
nemen.

PERFECT FINISH BV

www.heldensmarkten.nl
NIEUW NIEUW NIEUW

KOFFERBAKVERKOOP

ASBEST?

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

op zondag 20 mei houden wij een
kofferbak verkoop op het Thyas
Complex in Helden-Panningen.
De markt is open van 9.uur tot
15.30 de entree is tot 12 jaar gratis
vanaf 12 jaar €2,Voor

info of boeken tel 0624452810 of
0651890760
mail heldensweb@outlook.com
www.heldensmarkten.nl
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> 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

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

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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Dankbetuiging

In liefde los gelaten...

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw belangstelling en
medeleven na het overlijden van ons mam en oma

Jo van Enckevort

Mia Slots-Jorihsen

Jo is op 70-jarige leeftijd overleden

echtgenote van

echtgenoot van

Wiel Slots †

Jet van Enckevort-Kuijpers

Uw kaarten, bloemen, berichtjes en bezoek
waren voor ons een grote steun.

trotse pap en opa van

Horst, mei 2018
Kinderen en kleinkinderen

Sevenum, Wendy en Marco
Jill
Ilse
Sam
Lottum, Karin en Theo
Juul
Daantje

Dankbetuiging

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

15 mei 2018
Bosschekampstraat 2-b
5975 AT Sevenum

Ton Arts

Jo is thuis waar donderdag van 19.00 to 20.30 uur en
vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur gelegenheid is om
persoonlijk afscheid van hem te nemen.

Het besef dat hij door zovelen werd gewaardeerd
heeft ons ontroerd en is voor ons een grote steun.
Door
Roy, Jeannette, Rick en Femke

Zaterdag 19 mei is om 12.00 uur de crematiedienst in
crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray.

Elke boot heeft een haven,
maar eens vaart hij weg en komt niet meer terug
Peter is Peter, gewoon heel bijzonder…

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken
voor de vele blijken van steun, belangstelling en medeleven
in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze broer, zwager, schoonbroer en oom

Jeu Cuppen

Wij zijn intens verdrietig dat wij afscheid
hebben moeten nemen van

weduwnaar van:
vader van:
stiefvader van:
broer van:
baasje van:

T.k. Van Goghstraat 6 Horst.
Te koop mooie eengezinswoning van
Goghstraat 6 in Horst, aan een autovrij
plein in de gezellige Norbertuswijk.
Richtprijs € 184.000, voor meer info of
een brochure bel 077 464 07 08.

Anja
David en Emma
Svea en Do
Marian en Peter
Jeanine en Peter
Moby

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

U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op woensdag
16 mei tussen 13.00 - 16.00 uur en op donderdag 17 mei
tussen 18.00 - 21.00 uur.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 19 mei om
13.30 uur in aula Vacalis van crematorium Beuningen,
Schoenaker 12, Beuningen.

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

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto, motor,
heftruck, scootmobiel, agri, etc. 077
463 17 00.

Jos Computerhulp voor al uw
computerproblemen, computerles
(privé of groep) of nieuwe website!
Bel mij op 06 10 71 00 70.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,per maand, div. afmetingen, tel.
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst.
Rommelmarkt Melderslo
zaterdag 2 juni 16.00-18.30 uur
MFC De Zwingel Melderslo.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schijveneg/
schudders/harken/maaiers/kieper/
mesttank/weibloter/weisleep/
spitmachine/tractor enz. alles
aanbieden 06 19 07 69 59.

Gerrie
van den

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

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar

24 mei 2018
50 jaar getrouwd
Jan en Riek
Kessels-de Rijck
Van harte proficiat!
John, Yvonne, Bo en Roos
Bart, Sandra, Maud en Fleur
Molenveldweg 22, 5975 AK Sevenum

Bart Zanders
& Dianne Vlemmix
geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 25 mei 2018
om 11.00 uur bij Domani
(Dominicanenstraat 15) in Venlo.
Onze receptie is van 18.30 tot
19.30 uur op onze feestlocatie,
Afhangweg 41 te Horst.
Wees van harte welkom.

Wij gaan trouwen

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Wilco Tilburgs
&
Pleuni Franssen

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Trap bekleden v.a. € 150,00
woningstoffeerderijvandenbroek.
nl trap en raambekleding, vloeren.
Gratis prijsopgave bel 06 16 37 45 14.

Grubbenvorst, mei 2018

Peter is thuis.

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

Geboren op 8 mei 2018
Zoon en broertje van
Dave Scherpenzeel
en Judith Pijnenburg
Sophie en Suze
Americaanseweg 126
5964 PB Meterik

12 mei 2018

Correspondentieadres/thuis:
De Geerkamp 1318, 6545 HJ Nijmegen

Heerlijke verse asperges.
Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges! Ook geschild. Open ma-vr
10-12u en 13-17u. Za 9-17u. Zo op
afspraak. Mts Verhaeg Kranestr. 38
Horst tel. 077 398 65 90.

Sebas

broers en zussen
neven en nichten
Pascal Heussen

Peter Roefs
18 augustus 1956



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

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

www.theoarts.com

19 mei is de grote dag.
Laan van Meerdervoort 94-5
2517 AR Den Haag
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GEPLUKT Carmen Cox-Derix
echt de plek waar het meeste gebeurt.
We eten daar, de kinderen maken er
hun huiswerk, er hangt een tv en er
zit zelfs een open haard in. We zitten
vaker in de keuken dan in de woonkamer, heel gezellig eigenlijk”.

Fit blijven

Opgeleid tot radiotherapeutisch specialist, is ze nu werkzaam in de, zoals ze het zelf noemt, ‘financiële zorg’. Ze is een ambitieuze dorpse vrouw,
geboren en getogen in America. Deze week wordt Carmen Cox-Derix (45) geplukt.
Na het behalen van haar vwodiploma is Carmen in Eindhoven
de hbo-opleiding Medische
Beeldvormende en Radiotherapeutische
Technieken gaan volgen. “De opleiding
was vrij technisch. Fysica was een van
de moeilijkste vakken, maar ik merkte
al snel dat ik vrij goed was in het leg-

gen van verbanden binnen dit vakgebied.” Carmen rondde deze opleiding
na vier jaar succesvol af en twee
dagen na het ontvangen van haar
diploma ging ze werken in het ziekenhuis in Venray. “Ik heb ervoor gekozen om röntgenlaborante te worden.
Toch kon ik daar zelf te weinig mijn

PUZZEL

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.

8

2

7
9

3

2

5

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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ei in kwijt, waardoor ik na drie jaar
besloot om iets anders te gaan doen.
Ik heb me toen omgeschoold en via de
Welten groep (leer-werkomgeving van
verzekeringsbedrijf Welten, red.) ben
ik terechtgekomen in de hypotheken
en verzekeringen.”

Werken in de
financiële zorg
Na een fusie verhuisde Carmen
mee naar de nieuwe locatie in
Helmond. Na een periode bij Een
Negen kwam ze uiteindelijk bij Jos
Bastiaens in Blerick terecht, de plaats
waar ze nu al 12,5 jaar werkzaam is
als hypotheek- en verzekeringsadviseur. De overstap van de zorg naar
verzekeringen was voor Carmen achteraf gezien logischer dan ze voorheen
had gedacht. “Mensen denken vaak
dat er heel weinig raakvlakken zijn
tussen deze twee sectoren. Maar waar
ik vroeger zorgdroeg voor de fysieke
persoon, werk ik nu eigenlijk in de
financiële zorg. Het leukste vind ik het
contact met mensen. Soms bouw je
echt een band op en krijg je ook veel
waardering van de mensen waarvoor
je werkt. Daar word ik erg blij van.”
Carmen woont met haar man en
kinderen in alweer hun tweede zelfgebouwde huis in America. Er is echter
een periode geweest dat Carmen niet
in America woonde. “Mijn man komt
uit Horst, dus ons eerste huis kochten
we in Horst. We woonden dicht bij het
centrum, dus na het uitgaan rolden
we zo ons bed in. Na vier jaar wilden

we zelf een groter huis gaan bouwen.
In America was er grond te koop, dus
zo kwam ik weer terug in America.”
Na ruim tien jaar kochten Carmen en
haar man een stuk grond buiten het
dorp, waar ze nu al zo’n vijf jaar met
veel plezier wonen. “De keuken is de
centrale ruimte van het huis. Het is

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Naast het werk en het huishouden
besteedt Carmen veel tijd aan een van
haar grootste hobby’s. Al vanaf haar
elfde is ze lid van Muziekvereniging
St. Caecilia in America. “Tot mijn zestiende heb ik bugel gespeeld. Daarna
ben ik overgestapt op cornet en nu
speel ik al zo’n twaalf jaar trompet.”
Sinds ruim twee jaar is Carmen ook
lid van het bestuur, waardoor ze nog
meer tijd besteedt aan de muziekvereniging. Ze is binnen de vereniging
vicevoorzitter en contactpersoon voor
de jeugdopleiding en ze organiseert
regelmatig activiteiten. “Ik vind het
fijn om mensen te ontzorgen. Binnen
het werk dat ik doe, maar zeker ook
binnen de vereniging. Ik vind het leuk
om dingen te regelen en organiseren waar anderen dan weer blij van
worden”.
Of ze ook nog af en toe tijd neemt
voor zichzelf? “Ik vind het heerlijk om
te lezen, maar daar heb ik eigenlijk
te weinig tijd voor. Als de kinderen
boeken moeten lezen voor school, probeer ik die dan stiekem maar te lezen.
Vaak heb ik de boeken dan ook eerder
uit dan de kinderen.” Sporten doet
Carmen ook nog twee keer per week,
maar dat ziet ze niet als vrije tijd.
“Ik moet van mezelf één of twee keer
per week gaan. Ik sport vooral om fit
te blijven, niet zozeer omdat dit op dit
moment een hobby van me is”, vertelt
ze. Positief als ze is voegt ze nog toe:
“Ik probeer ervoor te zorgen dat we
een zo leuk mogelijk leven kunnen leiden. Pluk de dag en doe datgene wat
je gelukkig maakt.”

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

BROEKEN 10-DAAGSE
T/M ZONDAG 27 MEI

KOOPZONDAG 27 MEI
van 13.00 tot 17.00 uur
IJS
2e BROEK HALVE PREKE
N

BRO
OP ALLE DAMES EN HERENven)
(tenzij anders aangege

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
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Jera On Air: een Ysselsteyns succesverhaal
Het punkrockfestival Jera On Air wordt sinds 1992 jaarlijks georganiseerd in Ysselsteyn. Sinds de eerste
editie is het festival alleen maar gegroeid en inmiddels is het in Nederland het grootste festival in zijn genre,
maar wordt het nog steeds volledig door vrijwilligers gedragen. De 26e editie van Jera On Air vindt plaats van
donderdag 28 tot en met zaterdag 30 juni.

Jera On Air wordt georganiseerd
door vrijwilligers vanuit de
Ysselsteynse soos Jera. Thijs Vogels
is vicevoorzitter van de organisatie.

“Jera On Air is ontstaan doordat
de vrijwilligers binnen de Jera een
buitenfestival organiseren. Dat begon
in die tijd net populair te worden.”

Zo begon het festival klein, als Jera
Open Air. In 2001 was er voor het eerst
een tent. “Dat was naar aanleiding
van de editie van 1999. Toen hebben

we het festival door hevige storm af
moeten kappen. In 2000 hebben we
toen een sabbatical genomen om
in 2001 wat grootser uit te kunnen
pakken.”

Punk, hardcore en
metal
Het festival begon pas echt te
groeien in 2006. “Toen kwamen er
veel nieuwe mensen in de organisatie en gingen we ons ook echt specialiseren in de punk, hardcore en
metal.” Dat werkte goed voor Jera On
Air. Inmiddels duurt het festival elk
jaar drie dagen en trekt het zo’n 6.000
bezoekers per dag, bijna drie keer
het inwoneraantal van Ysselsteyn.
“En daarmee zijn we in ons genre de
grootste van Nederland”, vertelt Thijs
niet zonder trots. Jera On Air wordt
ondertussen bezocht door festivalgangers over de hele wereld. “Bij de
laatste editie hebben we in 26 verschillende landen tickets verkocht.
Er komen veel bezoekers uit Duitsland
en België, maar we hebben ook al
bezoekers gehad uit Australië en
Japan.” Ook dit jaar gaat het weer de
goede kant op. “Met de kaarten gaat
het hard, harder dan normaal.”

VERTREK OP:
20 JANUARI
VOOR 1 WEEK

INBEGREPEN: VLUCHT, TRANSFER, HOTEL EN DRIE ACTIVITEITEN
SNEEUWSCHOENWANDELING • HUSKYSAFARI • SNEEUWSCOOTERSAFARI

vanaf €1.059,- p.p.

presentatieavond
maandag 25 juni 2018
Schouwburg Venray
Aanvang 19.30 uur | Entree gratis
Vooraf aanmelden via
maja@reisbureauviceversa.nl

KNISPERENDE
WITTE SNEEUW
KANS OP NOORDERLICHT
HEERLIJK UIT ETEN
WINTERAVONTUUR

Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl |

www.reisbureauviceversa.nl

Jera On Air hoopt in de
komende jaren verder te kunnen
professionaliseren. Daarmee lijkt het
festival op koerst te liggen. Vorig
jaar kreeg het festival de Jan Smeets
Award uitgereikt, met daarbij een
bedrag van 20.000 euro. In 2018 werd
bekend dat Jera On Air extra financiële
steun kreeg vanuit provincie Limburg
en gemeente Venray. Dit geeft
het festival extra mogelijkheden.
“Zo hadden we vorig jaar voor het
eerst een speciaalbierbar en komt
er komende editie voor de eerste
keer een camping voor caravans en
campers.”

Veel draagkracht
uit dorp
“De kracht van Jera On Air zit hem
in het feit dat we alles met vrijwilligers doen en dat er veel draagkracht is
vanuit het dorp”, vertelt Thijs. Er werken zo’n 400 à 500 vrijwilligers mee
aan Jera On Air. Daarvan komt 80 tot
90 procent uit Ysselsteyn. “Veel vrijwilligers raken al in hun jeugd verweven met de Jera en sluiten van daaruit
aan bij het festival.” In het dorp wordt
het festival breed gedragen. “Tijdens
het festival komen er weinig tot geen
klachten vanuit het dorp over bijvoorbeeld geluidsoverlast, omdat iedereen
het leuk vindt dat het wordt georganiseerd. Heel veel mensen helpen mee
en dat maakt gedeeltelijk natuurlijk
ook de sfeer.”
Thijs en de organisatie verwachten
dit jaar een nog wat succesvollere editie dan vorig jaar. “Dat ligt voornamelijk aan de line-up. Het is ons gelukt
om de band NOFX te boeken. Dat
was toen we begonnen het ultieme
doel. Dat dat nu gelukt is, geeft echt
een gevoel van trots.” Dat dit doel nu
bereikt is, betekent niet dat Jera On Air
niet verder droomt. “Het is hiermee
natuurlijk echt nog niet klaar. We hebben nog dromen en doelen genoeg
en willen ook zeker verder professionaliseren de komende jaren.” Jera On
Air vindt dit jaar plaats van donderdag
28 tot en met zaterdag 30 juni. Naast
NOFX staan onder andere Billy Talent,
Enter Shikari en Stick To Your Guns op
het festival dit jaar. “Een line-up waar
we trots op zijn.”
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Theo Jeuken

‘Geijsteren is een hecht dorp’
Theo Jeuken (73) is een geboren en getogen Geijstenaar. Hij heeft in Vught op de kostschool gezeten en in
Nijmegen gestudeerd, maar werd uiteindelijk toch weergetrokken naar het plaatsje gelegen op de grens van
Noord-Brabant en Limburg, aan de oever van de Maas. Het plaatsje verwierf landelijke bekendheid door de
moord op een pastoor in 1936. Daarnaast is het nog één van de weinige plaatsjes waar de adel van oudsher een
stempel op het dorp heeft gedrukt. “Het dorp zou er gegarandeerd heel anders uitgezien hebben zonder een
baron”, vertelt Jeuken.

Tegenwoordig is Jeuken met pensioen, hij heeft ruim 36 jaar voor de
gemeente Venray gewerkt, maar hij
staat nog altijd actief in het leven van
Geijsteren en omstreken. Zo heeft hij
een hobby in theologie en filosofie,
is hij dirigent bij een uitvaartkoor in
Venray en is hij lid van de Geschieden Oudheidkundige Kring Venray.
Daarnaast is hij nog altijd actief in de
muziek en doet hij vrijwilligerswerk
bij onder andere het Vincentiushof
in Venray. “En zo nu en dan krijg ik
vragen van mensen over de geschiedenis van Geijsteren. Het dorp heeft
me altijd geboeid met zijn rijke cul-

tuur. De mensen hebben hier meer
body. Als er bijvoorbeeld een dorpskoor opgezet wordt, dan willen we er
ook echt een goed koor van maken.
Met 450 inwoners is het ook een
hecht dorp. Veel van hoe het dorp in
elkaar zit en wat de inwoners doen is
terug te leiden naar het kasteel en zijn
bewoners; de meeste mensen die hier
woonden waren voor de oorlog qua
werk afhankelijk van de baron in het
kasteel”, vertelt Jeuken.
Kasteel Geijsteren is zodoende
niet alleen een bijzonder, maar ook
cruciaal plekje te noemen. Jeuken:
“Er hebben hier veel edellieden

gewoond. De geschiedenis van het
kasteel en zijn bewoners gaat terug
tot de dertiende eeuw. Toen noemde
ene Arnoldus zich ‘miles de Gesserne’,
wat staat voor heer van Geijsteren.
Rond 1400 kwam het in handen van
de familie Van Broekhuizen, eveneens
vooraanstaande edellieden.” Hierna
kwam het via de handen van de families Van Harff, Van Eyll, Schellaert
van Obbendorf terecht bij de huidige familie De Weichs de Wenne.
Deze familie heeft een Duitse oorsprong en van daaruit is er ook een
baron in komen te wonen, die zich
heer van Geijsteren mocht noemen.

Het kasteel en zodoende ook het landgoed Geijsteren is nu ruim 200 jaar
in bezit van deze familie. “Vorig jaar
is baron Wilbert, zoals het dorp hem
noemde, overleden. Sinds de dood
van baron Wilbert wordt het landgoed
Geijsteren beheerd door zijn erfgenamen, verenigd in een stichting. Als de
gemeente bijvoorbeeld iets van industrie wil realiseren op het landgoed,
bepaalt de stichting nog steeds wat er
met het landgoed gebeurt.”

Kasteel kreeg het
zwaar te verduren
Het kasteel heeft door de jaren
heen aardig wat klappen moeten
incasseren. In 1586 werd het grotendeels verwoest tijdens de Tachtigjarige
Oorlog, in 1648 weer hersteld door
de familie Schellart van Obbendorf.
Daarna brandde het af in 1918, werd
het weer hersteld, maar kreeg het
zwaar te verduren onder een Brits
bombardement in 1944. Na het puinruimen in 1947 is het verder helemaal
overwoekerd geraakt met planten.
De familie Weichs de Wenne en de
gemeenschap hebben in 2000 er
voor gezorgd dat de kasteelruïne
weer opgeknapt werd en sinds 2012
is het weer publiekelijk toegankelijk. “Geijsteren is gevormd door de
geschiedenis die zich afspeelde hier
in het kasteel, maar ook de edellieden die op het kasteel woonden.
Baron Wilbert wilde bijvoorbeeld ook
bewust met de gemeenschap het kasteel weer opknappen. Hij vond samenwerken met de plaatselijke bevolking
erg belangrijk. Baron Wilbert was zeer
gesteld op zijn landgoed. Hij zag het
beheer ervan als tuinieren, maar dan

in het groot. Kijk maar eens naar de
bospaden en hoe ordelijk de bomen
naast elkaar staan. Dat is heel typerend voor de bossen hier. Met de
opbrengsten uit verhuur van huizen
en boerderijen én het verpachten van
landerijen wordt het landgoed in stand
gehouden.”

Populaire plek
voor trouwfoto’s
Enerzijds heeft het Geijsterse landschap een rijke historie, die te danken
is aan de adel, maar anderzijds is het
ook gevormd door de stroombeddingen van de rivier de Maas. “Midden
in het dorp loopt van noord naar zuid
de scheiding van twee verschillende
terrassen met een hoogteverschil van
ongeveer drie meter. Overal in het
landschap zie je golvingen in het landschap terug; allemaal sporen van de
tijd dat de maas hier door heen liep.”
Door de jaren heen heeft hebben deze
maasarmen zich steeds verder verlegt,
maar veel van die restanten zijn hier
ook terug te zien in de beekjes, het
ven en de bossen. “Een populaire plek
om die reden is de ‘omgevallen boom’.
Letterlijk een boom die over een
beekje omgevallen is, gelegen in de
Geijsterse bossen. De oorsprong is mij
niet bekend, wat ik wel weet is dat de
boom door mensen al eens verplaatst
is. Vroeger speelden we hier als kinderen, toen was het ook nog gewoon
een boom, zonder de beschermende
balustrades. Karakteristiek is hier ook
het hoogteverschil waarbij je ziet hoe
het beekje er onder door zijn weg
vindt. Zodoende is het tegenwoordig
een populaire plek voor trouwfoto’s”,
aldus Jeuken.

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars • bouwtimmerman
• tig-lasser • monteur machines (E & W)
• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Door Venray

Op stap met het Rooys Gidsen Gilde
Wie Venray wil ontdekken, kan dit natuurlijk op eigen gelegenheid doen. Een andere mogelijkheid is op stap
te gaan met het Rooys Gidsen Gilde. Deze groep vrijwilligers leidt al sinds 2011 bezoekers rond in en rondom het
centrum van Venray. En zij weten zelfs de ‘echte’ Venraynaren onderweg nog te verrassen.

Een van de 20 vrijwilligers van het
Rooys Gidsen Gilde en verantwoordelijk voor de PR is Harry Frencken. “Het
gilde werd in 2011 opgericht. In dat
jaar ging het centrum van Venray op
de schop. Tijdens de werkzaamheden
werden toen resten van de oude burggraaf, een wal die Venray omringde,
gevonden. Men heeft de hele route
weten te traceren. Een aantal inwoners, waaronder ik, vond dat daar iets
mee gedaan moest worden. In Venlo
kon je een stadswandeling volgen
en in Roermond, maar nog niet in
Venray.” De burggraaf vormde een
goed uitgangspunt voor een wandeling door Venray, vond de groep, en
zo werd het Rooys Gidsen Gilde geboren.

Concentreren op
centrum Venray
In de loop der jaren heeft
het wandelgilde diverse wandelroutes opgezet. Zo is er de route
Historisch Kwartier Venray, dat
onder andere langs het voormalige
Ursulinenklooster leidt, waar nu het
gemeentehuis is gevestigd. Er is de St.
Anna route, waarin aandacht wordt
geschonken aan de historie van de

Alleen
bij VDNS
Hansen!

€ 18.995,-

Of met private lease voor €

Wandeling
op aanvraag
Elke wandeling start bij het VVVkantoor. Tussen Pasen en de herfstvakantie vindt iedere zaterdag in
samenwerking met het VVV een tocht
plaats. Daar kan iedereen, na aanmelding, zich bij aansluiten. “Daarnaast is

Gelimite
erde
oplage!

Kia Rio Platinum Edition
Nu rijklaar voor

psychiatrische zorg in Venray en voor
de kinderen is er bijvoorbeeld een
digitale ontdekkingstocht.
Recent werd daar de wandeling
Vak O op begraafplaats Boschuizen
aan toegevoegd. “Hier liggen de oude
graven die bij de verplaatsing van
het kerkhof van de St. Petrus’ Banden
kerk zijn verplaatst”, geeft Frencken
aan. “We hebben van alle overledenen de namen weten te achterhalen.”
Ook zijn er plannen om bij de herdenking van 75 jaar bevrijding van
Venray een speciale bevrijdingsroute
op te zetten. Dat zijn echter incidentele projecten. “ Er zijn geen plannen
voor verder uitbreidingen. We concentreren ons voornamelijk op het
centrum van Venray bij het uitzetten
van de routes. We houden het ook bij
wandelingen en gaan geen fietsroutes
uitzetten.”

319,- p.m.

•Lichtmetalen velgen•Kia Connected Services
•Groot navigatie met achteruitrijcamera
•Cruise control•Sportief seat wear interieur

Kia Picanto Platinum Edition

Kia Stonic Platinum Edition

Nu rijklaar voor

Nu rijklaar voor

€ 14.995,-

Of met private lease voor €

244,- p.m.

•Zwart gepolijste velgen•Navigatie met
achteruitrijcamera•Uitlaatsierstuk
•Kia Connected Services•Zwart/Carbon dak

€ 23.995,-

Of met private lease voor €

389,- p.m.

•17” antraciet gepolijste velgen•Two-tone exterieur
•Sportief seat wear interieur•Groot navigatie met
achteruitrijcamera•Kia Connected Services

VDNS Hansen Platinum Dealer of the year 2018.
VDNS Hansen

Keizersveld 2, Venray, Tel. 0478 – 514 315

Weten wat uw auto waard is?

Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,9 – 6,1 l/100km, 25,0 – 16,4 km/l. CO2-uitstoot: 89 – 140 g/km. Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs zijn alleen geldig bij VDNS voor de genoemde Platinum Editions met uiterste
aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-06-2018 en uiterste registratiedatum van 31-07-2018, zolang de voorraad strekt. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de
auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak.
Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals
voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig t/m 31-07-2018. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer. Getoond model
kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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er de mogelijkheid om op aanvraag op
elk moment van de week een wandeling met het gilde te maken. We leiden
vaak scholen rond, maar ook vriendengroepen en families. Het contact met
de mensen is heel erg leuk. Soms zeggen mensen, die hier al zestig jaar of

langer wonen: ‘Ik heb dingen gehoord
en gezien waarvan ik nog nooit heb
geweten’.

Mooiste plekje
Venray heeft zo’n grote culturele
rijkdom, het is erg leuk om die te ont-
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dekken.” Vraag Harry Frencken echter niet te kiezen wat hij het mooiste
plekje van Venray vindt. “Ik vind de
Markt erg mooi, net als het oude stadhuis. Maar ook Jerusalem en de Grote
Kerk met alle kunstschatten zijn echt
de moeite waard.”

Rondje Grote Kerk
Venray kent een rijke katholieke geschiedenis en meerdere kloosterordes hebben er zich gevestigd. Eén van de rondleidingen voert onder andere
langs de Grote Kerk en het terrein waar vroeger het Ursulinenklooster was
gevestigd. Onderweg passeer je enkele bijzondere bomen, zoals de oudste boom van Venray uit 1791. Zusters die vroeger terugkeerde uit de missie, namen scheuten mee van bomen. Zo vind je op het terrein diverse
uitheemse bomen zoals de valse christusdoorn. De Oda-put verwijst naar
St. Oda. Het verhaal gaat dat St. Oda, de beschermheilige voor blinden en
slechtzienden die leefde in de zevende eeuw, een tijd in Venray verbleef.
Bij haar vertrek zegende zij het dorp. Tijdens de processies werd uit de put
water, dat zou helpen tegen oogklachten, gehaald.

‘Tot rust komen met een picknick’
In Ysselsteyn heeft Marian Bartray haar eigen picknickservice, ‘t Pioniersmegje. In en rondom Venray bezorgt
Marian op bestelling kisten vol streekproducten aan mensen die tijdens een picknick even alles los willen laten.
“Met de picknick kunnen mensen even ontsnappen uit onze jachtige wereld.”

Je had die gezichten van de mensen
moeten zien, echt geweldig.” Dat is de
drijfveer van Marian: “Het is ontzettend leuk om achteraf van mensen
te horen dat ze genoten hebben. Dan
besef ik dat ik mensen blij kan maken
en een leuke dag kan bezorgen. Daar
geniet ik zelf ook enorm van en dat
brengt enorm veel voldoening.”

Picknickplekjes
Marian bezorgt de picknicks
op verschillende plekken. “Dat kan
gewoon bij mensen thuis zijn. Vooral
oudere mensen voelen zich daar
vaak wat veiliger.” Maar er zijn meer
populaire picknickplekjes in de regio
Venray. “Een van de plekken waar ik
het meest bezorg is bij De Paardekop

Het idee voor een picknickservice
ontstond bij Marian in Zuid-Afrika.
“Mijn oudste dochter liep toen stage
in Kaapstad. Mijn man en ik zijn twee
weken daar geweest en ze had toen
onder andere een wijnproeverij met
picknick georganiseerd. We zaten
daar toen zo heerlijk en ontspannen
dat ik dacht: dit zou in Nederland ook
moeten kunnen.” Het idee liet haar
niet los en een paar maanden later
was haar eigen picknickservice een
feit. Inmiddels is Marian ruim drie jaar
bezig. “Ik heb samenwerkingen met

allerlei ondernemers uit de buurt. Mijn
picknickkist zit daarom vol producten
uit de Peel, van appelsap tot aardbeien en van salades tot soep. Alles
moet zo puur mogelijk zijn.”

Snelheid loslaten
en tot rust komen
Het mooie aan een picknick is volgens Marian dat je even kunt ontsnappen aan de drukte van het dagelijks
leven. “We leven in een wereld waarin
alles zo snel gaat. Het is heel fijn om

die snelheid los te kunnen laten en
tot rust te komen onder het genot van
een picknick.” Ze streeft er dan ook
naar om van haar picknicks een echte
beleving te maken. “Ik wil dat de
mensen tijdens de picknick echt even
tijd voor elkaar hebben en dat mijn
picknickkist daarbij een cadeautje is.”
De reacties van mensen vindt
Marian dan ook één van de mooiste
dingen aan haar werk. “Je krijgt ontzettend veel waardering. Zo verzorgde
ik vorig jaar een picknick in Venlo,
voor mensen met een beperking.

in Ysselsteyn. Dat is een prachtig
plekje midden in de natuur, waar een
grote groep kan zitten. Samen met
de gemeente en wat andere ondernemers ben ik daarom nu bezig in
De Paardekop, op een plek in de buurt
van de Plagenhut en de uitkijktoren,
een echte picknickplek te realiseren,
met banken en een zeil voor als het
regent. Het weer werkt namelijk niet
altijd mee, maar meestal vinden we
daar wel een oplossing voor.” Marian
bezorgt verder regelmatig picknicks in
de Engelse Tuin in Venray, de Heidse
Peel en in de Schadijkse Bossen.
“Er zijn zoveel plekken. Maar eigenlijk maakt het helemaal niet zo heel
veel uit. Elke plek is geschikt voor een
picknick.”
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Als er maar genoeg parkeer
gelegenheid is’
Supermarkt Aldi wil graag aan de
Stationsstraat in Hegelsom een nieuwe
supermarkt bouwen. Gemeente Horst aan de
Maas heeft eerder laten weten daar geen
voorstander van te zijn, evenals de dorpsraad
van Hegelsom. De helft van de inwoners van
Horst aan de Maas vindt dat supermarkten
niet per se in het centrum van een dorp
thuishoren. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Een voorwaarde van een supermarkt is dat
er voldoende parkeergelegenheid is, vinden de
meeste mensen. En hoewel het dan niet zoveel
uitmaakt of de winkel dan in het centrum of aan
de rand van een dorp ligt, gaat bij het merendeel toch de voorkeur uit naar een supermarkt
buiten de kern. “Gewone winkels horen inderdaad in het centrum thuis, maar echte super-

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal Eens
22%
28%
Oneens
50%

Supermarkt hoort in
centrum

definitief niet doorgaan, dan is een verboumarkten hebben veel parkeerplaatsen nodig en
wing van de huidige plek in Horst misschien
die zijn in het centrum niet voorhanden”, vindt
nog de beste optie, zeggen de meeste inwoeen persoon. Ook voor het aanvoeren van goeners. “De huidige locatie is goed. Pand afbreken
deren is het makkelijk als een winkel buiten
en een nieuw bouwen”, meent iemand. Maar
het dorp ligt. Iemand zegt: “In een centrum is
ook de plek waar nu
minder parkeerruimte en
nog zwembad De Berkel
zijn er gevaarlijkere ver‘Blijft centrum levendiger’
ligt wordt als alternakeerssituaties. De meeste
tief genoemd, evenals
mensen gaan toch met
‘Is fijner voor ouderen’
industrieterrein Hoogveld
de auto boodschappen
in Horst en Berghem
doen, dan kun je ook
‘Moet goed bereikbaar zijn’
in Sevenum, langs de
naar een wat afgelegener
Westsingel in Horst of
gebied rijden.” Daar is
echter niet iedereen het mee eens. “Vooral voor bij Interchalet. “Als er maar genoeg parkeerde ouderen is het belangrijk en fijn dat de super- gelegenheid is.” TipHorstaandeMaas is een
markt dichtbij of in de kern van het dorp ligt.
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
Zo kunnen de meesten nog zelfstandig boodaan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
schappen doen.”
resultaten of aanmelden voor de volgende
Mochten de plannen aan de Stationsstraat
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

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

Kasteelboerderij: door uitputting de doofpot in
In het raadsdebat van dinsdag 8 mei werd duidelijk hoe het in de
politiek werkt. In een reeks van Raads Informatie Brieven over de kasteelboerderij geeft de wethouder onvolledige of deels onjuiste antwoorden en
langzaam aan zie je dat het stellen van vragen als lastig wordt gezien in
plaats van het ontwijken daarvan. En de wethouder komt ermee weg.
Met veel gevoel voor theater
liet hij het aantal vragen tijdens zijn
reactie groeien van 50 á 60 naar 70.
Daar maakt hij dan een punt van in

plaats van zijn onvolledige of ontwijkende antwoorden. Partijen geven op
het laatst de moed op en leggen het
hoofd in de schoot en in de politieke

Bienvenue
à Kruytzer

cultuur met één machtige partij komt
hij daarmee weg. De wethouder gaf
aan naar eer en geweten te hebben
geantwoord. De eer zal zitten dat hij
keurig heeft geantwoord wat hem is
voorgezegd. Het geweten zal slaan op
het feit dat hij van de inhoud van de
overeenkomst tussen oude en nieuwe
uitbater niets heeft geweten. En dat
vindt hij prima net als de verschillende

Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei
is de winkel bij Kruytzer
Optiek en Optometrie
omgetoverd in Franse sferen.
Wij vinden het geweldig
u te ontvangen tijdens
deze exclusieve dagen.
Dagen die in het teken
zullen staan van passie voor
mooie brillen ...

partijen. Wat niet wil weten kan niet
deren.
Door uiteindelijk vier platgeprate partijen wordt het geheel nu
in de doofpot gestopt. Warm zitten
op de deksel. Het vuur moet er uit.
Dat gaat nu gebeuren. Tenminste,
een kenmerk van de doofpot is dat
het vuur wel dooft, maar heel lang
nog heet blijft en zo weer kan ontste-

ken. En aangezien er ook wat rotjes
in de doofpot zitten kan de deksel
er zomaar nog eens afvliegen en
moet de wethouder misschien weer
een verklaring bij elkaar zoeken.
Onduidelijkheid blijft altijd kleven.
Wethouder, wat doe je jezelf toch
aan.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

… en dan hebben we het in het
bijzonder over de brillen van
Anne et Valentin en Caroline
Abram. De designs van beide
Franse merken hebben een
geheel eigen stijl, zijn met
passie ontworpen en tot in
de uiterste precisie met de
hand vervaardigd. Wij hebben
de volledige collecties in huis.

Vanzelfsprekend ontvangen
wij u dit weekend met heerlijke
hapjes en drankjes in Franse
stijl, verzorgd door Gasterie
Lieve Hemel. Het zal u aan niets
ontbreken, want in ons vak zijn
passie en aandacht voor mensen
het belangrijkste, daar staan we
voor!

Om het geheel compleet te
maken zullen onze kleur- en
stijladviseuses hun kennis
inzetten om u te laten zien
hoe u uw sterke punten kunt
benadrukken als het gaat om
oogmode. Zij geven u persoonlijk
kleur-, stijl- en make-up-advies*.

En koopt u een complete bril…
...dan krijgt u een pakket met
Franse lekkernijen cadeau!

* gezien de grote interesse is het maken van
een afspraak voor persoonlijk kleur-, stijl- en
make-up-advies wenselijk.

Au revoir!

Kerkstraat 17 Horst
www.kruytzeroptiek.nl
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Bespreking poll week 18

Keuze voortgezet onderwijs hoort bij ouders en school
Bijna driekwart van de stemmers op deze poll is het eens met de stelling
‘keuze voortgezet onderwijs hoort bij ouders en school’. Voor kinderen tot
een bepaalde leeftijd moet gewoon de knoop doorgehakt worden. Kinderen
rond die leeftijd kunnen wispelturig zijn en zodoende moet die keuze wat
betreft het voortgezet onderwijs ook gewoon op tijd gemaakt worden.
Het merendeel ziet dus niet echt de voordelen in het nieuw onderwijsconcept
SOOOOL 10-14. SOOOOL 10-14 staat voor Samen Ontdekkend Onderzoekend
Ontwerpend en Ondernemend Leren. Citaverde College, Dendron College en
Dynamiek Scholengroep willen met deze pilot een antwoord te vinden voor

het onderwijs van de toekomst. De leerlingen zijn tussen de 10 en 14 jaar en
met dit nieuwe concept wordt de keuze voor een definitief voortgezet onderwijsadvies uitgesteld.
27 procent vindt dit een goed concept, want het huidige onderwijssysteem is gedateerd en te veel gefixeerd om kinderen op (te) jonge leeftijd een
keuze te laten maken over hun opleiding, zonder dat ze iets van de wereld
gezien hebben. Op deze manier krijgen ze de ruimte om hun eigen talenten te
ontdekken en te ontwikkelen en kan de vervolgopleiding veel beter aansluiten op wat ze willen.

Een wake voor dode kippen gaat te ver
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Nederweert werd vorige week door actiegroep Burning Souls een wake
gehouden voor de 23.000 kippen die zijn gestorven ten gevolge van een stalbrand in Ospel. Op maandag 14 mei trof een brand in Heythuysen ook weer een
kippenstal, waarbij 11.000 kippen om het leven kwamen. Al snel kondigde de
actiegroep aan dat er ook hiervoor een wake gehouden wordt in Heythuysen
voor de slachtoffers op donderdag 17 mei. De actiegroep krijgt veel te maken
met cynische reacties en zelfs bedreigingen, maar houdt voet bij stuk. Het zijn
de zoveelste branden in Limburg waarbij veel dieren omkomen. Volgens de
Partij voor de Dieren weegt het economische belang veel zwaarder dan het dierenwelzijn. Een wake voor dode kippen klinkt in eerste instantie misschien wat

raar, maar stel eens voor dat het hier mensen betrof. De groep wil hiermee aangeven dat het deze kippen allemaal stuk voor stuk levende wezens zijn, waar
klakkeloos mee omgegaan wordt. Het moet niet ‘normaal’ worden dat dit soort
branden gebeuren.
Anderzijds moet er ook wel ergens een grens getrokken worden. In dat
geval moet je dan ook een wake houden voor de bosdieren die omkomen bij
bosbranden of voor de dierlijke verkeersslachtoffers die ieder jaar weer onder
de wielen van auto’s komen. Overal komen wel dieren om het leven door menselijk handelen.
Een wake voor dode kippen gaat te ver. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19) > Analoge tv is ouderwets > eens 76% oneens 24%

Netwerkbijeenkomst Armoede

Voor professionals, vrijwilligers of inwoners die te maken hebben met armoede.
Woensdag 23 mei 2018, 20.00-22.00 uur,
gemeenschapshuis De Zaal, Lavendellaan 26 in 5766 PP Griendtsveen

Geldig t/m 22-05-2018

Voor meer informatie en om aan te melden voor 21 mei 2018:
www.horstaandemaas.nl/bijeenkomstarmoede

Pinksterfestival!
Lavendel ‘Hidcote’
26 cm pot.
Vol knop.

Van € 10,99/st:

899

Reuzen hangpot
30 cm pot! In vele mixen.

Uit eigen
kwekerij.

Nu:

1099

Beide Pinksterdagen open van 9-17 uur
Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Royrupt
Kakellied
Dat lied met die kippengeluiden, dat kakellied of mensen die vallen over het
voorkomen van de dame in
kwestie. Met verbazing heb ik
afgelopen zaterdag naar het
Eurovisiesongfestival gekeken, maar met nog meer
verbazing heb ik gekeken
naar de reacties die dit losmaakte.
Uit reacties op sociale
media en de verschillende
mensen die ik hierover gesproken heb, kon ik concluderen
dat het merendeel het niet
eens was met wat de meeste
hebben gestemd. De zangeres
in kwestie werd bespot om
haar uiterlijk en ook konden
velen niet begrijpen hoe zo
iets kan winnen. Nu ben ik zelf
ook geen fan van het lied en
had ik gehoopt dat een ander
lied zou winnen, maar dat had
meer te maken met de hype
die het liedje had gecreëerd.
Waarom? Het lied van Israel is
in mijn beleving een druk en
overdreven nummer; te veel
gedoe en een hoop show, maar
aan de andere kant is dat juist
ook de charme van het
Eurovisiesongfestival. Er zijn
rustige liedjes die goed scoren,
maar we kijken uiteindelijk
allemaal naar het
Eurovisiesongfestival voor de
shows, de glitter en glamour.
“Wat een freaks”, “Kijk ze eens
gek doen”: eigenlijk dezelfde
redenen waarom we ook zo
graag mensen kijken vanaf het
terras. Vanaf een veilige
afstand is alles veel gemakkelijker te beoordelen. De resultaten van onze Willem (pardon,
Waylon) vielen helaas wat
tegen; ook zijn show deed
enkele wenkbrauwen rijzen.
Ach, het hoort er bij. Wat mij
echter het meeste verbaasde:
blijkbaar heeft Waylon op
jonge leeftijd voor Telekids het
refrein van ‘Harry de Hengst’ in
gezongen. Dus waarom heeft
hij überhaupt een songfestival
nodig?
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nog steeds veel animo
voor vouchers
In 2017 reikte de gemeente 75 vouchers uit aan verenigingen en instellingen. In totaal vroegen

29 mei en 5 juni

Uitnodiging voor bijeenkomsten
over de nieuwe Privacywet

96 instellingen 138 vouchers aan. Met deze voucher, ter waarde van € 500 konden ze een extra

In samenwerking met Huis voor de Sport

geval voor versterking en uitbreiding van

maatschappelijke activiteit of project uitvoeren.

Limburg organiseert de gemeente Horst

privacy-rechten en meer verplichtingen en

aan de Maas de bijeenkomst ‘Is uw

verantwoordelijkheden voor organisaties,

De gemeente Horst aan de Maas startte in het

De verantwoordingen van alle uitgereikte

vereniging AVG-proof?”. U krijgt informatie

verenigingen en instanties die persoons-

najaar van 2015 met de proef, een vernieuwende

vouchers zijn gebundeld in een boekwerk, dat te

over de verplichtingen en risico’s voor

gegevens opslaan of verwerken.

aanvulling op de subsidies voor verenigingen

vinden is op www.horstaandemaas.nl/vouchers

uw vereniging. Ook wordt een toelichting

en stichtingen. De aanvraagprocedure en de

gegeven op een online stappenplan,

Aanmelden

waarmee u zelf aan de slag kunt gaan.

We verwachten dat het druk gaat worden.

voorwaarden zijn eenvoudig. Verantwoording

Voucher aanvragen? Verenigingen en

gebeurt achteraf aan de samenleving, niet aan de

instellingen die een voucher willen aanvragen,

gemeente. Wethouder Van Rensch: “Natuurlijk

kunnen daarvoor terecht op onze site: www.

Bijeenkomsten op:

vragen we u om zich via de website van de

willen we weten wat er is gedaan met de

horstaandemaas.nl/vouchers. Daar vindt u

• Dinsdag 29 mei, locatie Brugeind,

gemeente aan te melden. Ga hiervoor naar

vouchers. Maar niet om het geld weer te innen als

ook alle voorwaarden. Heeft u nog vragen?

een activiteit is mislukt. We willen juist van elkaar

Neem dan gerust contact op met Piet van de

leren, daarom horen we graag hoe iets is gegaan.”

Munckhof, tel. (077) 477 97 77.

Om zicht te hebben op het aantal aanwezigen

Hoofdstraat 74 in Meerlo

www.horstaandemaas.nl/avgproof

• Dinsdag 5 juni, locatie De Wingerd,
Maasbreeseweg 2 in Sevenum

Aanmelden kan tot 25 mei. Per organisatie kunt

Beide avonden beginnen om 19.30 uur

u zich met maximaal 2 personen aanmelden.

(inloop vanaf 19.00 uur).

Kent u iemand
die een onderscheiding verdient?

Als u vragen heeft over deze bijeenkomst, dan

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor

De nieuwe AVG, oftewel de Algemene

kunt u contact opnemen met Frans Verhaag via

Verordening Gegevensbescherming gaat

gemeente@horstaandemaas.nl of telefonisch

in op 25 mei 2018. De AVG zorgt in ieder

(077) 477 97 77.

2e Pinksterdag

de samenleving, ook in Horst aan de maas.

Gemeentehuis en Openbare Werken gesloten

Meestal doen ze dat onopvallend en op de
achtergrond. Maar deze personen zouden best

Op maandag 21 mei, 2e Pinksterdag, zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten.

eens in het zonnetje mogen worden gezet.

Voor aangiften van geboorten en overlijden kunt u op dinsdag 22 mei a.s. weer terecht.
Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? De meest waardevolle

Hebt u een dringende melding voor

storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen. Let op:

waardering voor hem of haar is het toekennen van

Openbare Werken, die niet kan wachten tot

het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij

een onderscheiding of ‘lintje’. Iedereen mag zo’n

de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het

direct gevaar voor de omgeving dreigt.

lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat.
Ook buitenlanders of in het buitenland woonachtige Nederlanders kunnen worden voorgedragen.

Bekendmakingen

Kijk voor meer informatie op onze website
www.horstaandemaas.nl

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

Lottum

Tienray

Griendtsveenseweg 59

Zandterweg 39

Trambaan 22

Broekhuizen

Meerlo

Horst aan de Maas

Genenberg 28

Heesweg 12

Subsidieverordening voor groot
onderhoud en verduurzaming

Grubbenvorst

Melderslo

huisvesting maatschappelijke

Past. Vullinghsplein

Broekhuizerdijk 30

organisaties gemeente Horst

Hegelsom

Meterik

Dingsstraat 15

Oude Peeldijk (Kannegietweg 6) telijke begraafplaats Grubben-

Wijziging afvalinzameling

Horst

Sevenum

Maas vastgesteld

Westsingel ongenummerd

George Vancouverstraat 15

Verordening rechtspositie

Op maandag 21 mei wordt er geen afval

Voor keukenafval is er geen inhaaldag.

Noordsingel 58

Zeesweg 7

raads- en commissieleden

opgehaald.

U kunt dit op de eerstvolgende reguliere

Melatenweg ongenummerd

Vinkepas 16

gemeente Horst aan de Maas

Inwoners die normaal gesproken hun afval op

ophaaldag aan de straat zetten.

Venrayseweg 131/135

Luttelseweg 26

2018 vastgesteld

21 mei zouden aanbieden, kunnen PMD en

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

restafval op zaterdag 19 mei (vóór 07.00 uur)

op uw eigen digitale afvalkalender via

Kronenberg

Swolgen

gemeente Horst aan de Maas

aan de straat zetten.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Blaktweg 4

Boabelweg 10

2018 vastgesteld

Op bovenstaande foto staan alle gedecoreerden van afgelopen jaar.

aan de Maas vastgesteld

Pinksteren

Beheersverordening gemeenvorst gemeente Horst aan de

Regeling fractievergoedingen

Dinsdag 22 mei

17

1000 km bermkant!

De voorjaarsmaai gaat beginnen!

Raadsbijeenkomst

We gaan weer van start met de

bijen is een lust om te zien voor de

Op dinsdag 22 mei is er een openbare

voorjaarsmaai. Dit betekent dat in de hele

voorbijgangers en zorgen voor een goede

vergadering van de gemeenteraad.

gemeente de berm 1 meter breed vanaf het

bestuiving van gewassen en fruitbomen.

De vergadering begint om 20.00 uur en vindt

asfalt gemaaid wordt.
Tijd

plaats in het gemeentehuis in Horst.
Tijdelijke vergaderopzet

Veiligheid

Horst aan de Maas is momenteel de grootste

Om de veiligheid in verkeerssituaties te

gemeente van Limburg. Dat betekent dat wij

In verband met de voorbereiding voor een

Agenda:

handhaven worden in onoverzichtelijke

ongeveer 600 km asfaltweg in beheer hebben

nieuw vergadermodel voor de gemeenteraad

• Opening

bochten de bermen breder gemaaid. Ook op

waarvan ongeveer 500 km aan twee kanten

zijn er geen nieuwe raadscommissies

• (Technische) Behandeling voorstellen

kruisingen wordt de berm, over een lengte van

1 meter breed gemaaid wordt. Dit is 1000 km

ongeveer 25 meter, breed gemaaid om gevaar

bermkant! De maaiwerkzaamheden nemen een

en hinder te voorkomen. We doen dit met name

aantal weken in beslag. We starten in de Peel,

ingesteld voor de nieuwe raadsperiode. In
de vorige raadsperiode was het gebruikelijk

raadsvergadering 5 juni 2018.
• Mondelinge beantwoording schriftelijke

dat in de raadscommissies de komende

raadsvragen, behandeling ingekomen brieven

voor de ﬁetsers en schoolgaande kinderen die

Horst en omgeving Maasdorpen en werken

raadsvoorstellen technisch behandeld

en RIB’s raadsvergadering 5 juni 2018.

in het verkeer een kwetsbare groep vormen.

naar elkaar toe. Heeft u problemen met de

• Sluiting

werden en dat vragen gesteld werden

bermkanten, dan vragen wij om uw geduld. Om

over de ingekomen stukken. Tot dat er

Natuur

efﬁciënter te werken gaan we niet willekeurig

een nieuw vergadermodel vastgesteld is,

Meer informatie

Rijk bloeiende bermen worden niet gemaaid

maaien naar aanleiding van meldingen. Het

worden deze zaken tijdelijk afgehandeld in

U kunt de agenda voor deze vergadering ook

tenzij ze hinder veroorzaken. Bloeiende

maaien lijdt ongetwijfeld tot enige overlast, ook

raadsbijeenkomsten.

raadplegen op www.horstaandemaas.nl/raad.

bermen met vlinders, hommels en solitaire

hiervoor vragen wij uw begrip.

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.

Burgemeester Ina Leppink-Schuitema bracht vorige week
een bezoek aan de oudste inwoner van onze gemeente, de
102-jarige heer Vermazeren uit Horst en bezocht het 60-jarig

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

echtpaar Keijsers-van den Goor ook uit Horst.

Denkt u met ons mee over de toekomst van de Smetenhof?
Heeft u ideeën voor de toekomst van de Smetenhof in Lottum? Kom dan naar de brainstormbijeenkomst op 23 mei a.s. Samen met andere inwoners en de gemeente Horst aan
de Maas verzamelen we ideeën en zoeken we naar oplossingen voor een toekomstbestendige Smetenhof.
In 2015 startte de gemeente Horst aan de Maas

Toch staan we wel voor een uitdaging met de Smetenhof.

Dat geldt dus ook voor de Smetenhof. Inwoners van Lottum

met het opstellen van het nieuwe accommodatiebeleid.

Ondanks dat de foyer, soos en gymzaal goed worden

weten immers het beste hoe een gebouw beter of anders

gebruikt staat het gebouw meestal leeg. De multifunctionele

gebruikt kan worden.

De gemeente vroeg aan Lottum: hoe ziet u het dorp in

ruimtes worden te weinig verhuurd.

de toekomst en welke accommodaties horen daarbij?

Dit is een probleem.

Denkt u met ons mee?
U bent van harte welkom op een brain-stormbijeenkomst op

Het antwoord: Lottum kan prima vooruit met de huidige
accommodaties: de kerk, de Smetenhof, de basisschool en

We hebben met de gemeente afgesproken dat we

woensdag 23 mei, om 19:00 uur in de Smetenhof. We willen

de sportaccommodaties. Sterker nog: Lottum wil deze graag

samen kijken hoe we de Lottumse accommodaties

graag weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten. U kunt

behouden!

toekomstbestendig kunnen maken.

uw aanmelding mailen naar nola@dorpsraadlottum.nl.

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

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

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

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

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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RAADSFEITEN
RAADS
EDITIE 17 MEI 2018

Eerste vergadering
nieuwe gemeenteraad

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Meepraten over proﬁelschets
nieuwe burgemeester
De nieuwe gemeenteraad is aangetreden en dat betekent ook dat de sollicitatieprocedure
voor een nieuwe burgemeester van start gaat. Hoe deze procedure er uit gaat zien wordt nog
besproken maar wat we wel al kunnen melden is dat onze inwoners betrokken worden bij het
opstellen van een proﬁelschets voor de nieuwe burgemeester.
Proﬁelschets
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in september de proﬁelschets voor de nieuwe
burgemeester aanbiedt aan de Gouverneur. In die proﬁelschets geeft de gemeenteraad aan wat
voor type burgemeester Horst aan de Maas nodig heeft. De gemeenteraad wil daarbij ook de
mening van onze inwoners betrekken.
Burgerraadpleging
Dit betekent dat we in juni een burgerraadpleging organiseren. Binnenkort wordt bepaald welke
vorm hiervoor gekozen wordt. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen
hun mening kunnen geven over de kwaliteiten die de nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas.

Op 8 mei vergaderde de gemeenteraad van Horst aan de Maas voor het eerst in de nieuwe

Aangezien we met enige tijdsdruk te maken hebben zal de raadpleging waarschijnlijk vooral digitaal

samenstelling. Deze vergadering stond vooral in het teken van de lopende zaken die afgehandeld

georganiseerd worden.

dienden te worden.De nieuwe gemeenteraad werd op 29 maart beëdigd. Bij gelegenheid van deze
bijeenkomst werd ook de eerste groepsfoto gemaakt.

Verdere procedure
Na de burgerraadpleging in juni stelt de gemeenteraad in september de proﬁelschets voor de

Gemeenteraad vergadert
in Ridderzaal

nieuwe burgemeester vast. Deze wordt aangeboden aan de Gouverneur. In het najaar vinden de

Op 15 mei vergaderde de gemeenteraad in de Ridderzaal van Kasteel Huys ter Horst.

Dendron vs Raad

gesprekken plaats met de sollicitanten. Naar verwachting volgt er rond december / januari een
benoeming door de Minister zodat de nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas begin 2019
geïnstalleerd kan worden.

Murad Baker wint
debatwedstrijd
Op 17 april was de debatclub van het
Dendron College te gast in de raadzaal voor
een debatwedstrijd met een afvaardiging
van de gemeenteraad.
Murad Baker van de debatclub van het
Dendron College werd aan het eind van de
middag uitgeroepen tot beste debater. Hij
kreeg uit handen van de voorzitter van de
jury (en de gemeenteraad) burgemeester
Ina Leppink een boekje uitgereikt als prijs.
De onderwerpen voor de debatwedstrijd

Een mooie omgeving voor een

de vorming van de visie m.b.t. Afslag10.

werden aangeleverd door de debatclub.

themavergadering over het initiatief Afslag10.

Tijdens deze themabijeenkomst werd

Het ging die middag tijdens een levendige

De gemeenteraad heeft aangegeven dat

de gemeenteraad geïnformeerd over de

debatwedstrijd over huurwoningen, meer

men vroegtijdig betrokken wil worden bij

ontwikkelingen rond dit project.

uitgaansgelegenheden, arbeidsmigranten,
energiedrankjes, megastallen en coffeeshops.

Dubbele functie

Ten tijden van de gemeenteraads-

vergadering op 8 mei waren de coalitiebesprekingen nog niet afgerond.
Daarom werd de geplande beëdiging
van nieuwe wethouders van de agenda
afgevoerd. Dit betekent een onwennige
situatie voor Bob Vostermans die twee
rollen moest vervullen. Dan weer zat hij

dM • 25 apr.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

ijd
en in dit verslag over de debatwedstr
Herken jij al de toekomstige raadsled
ad?
tera
een
ncollege en de gem
tussen de debatteams van #Dendro
vs gemeente
RaadsFlitZ 080 debat Dendron
ege was op 17 april
Coll
dron
Den
het
van
De debatclub
atmiddag met een
te gast in de raadzaal voor een deb
De debatclub van h...
ad.
tera
afvaardiging van de gemeen
youtube.com

als gekozen raadslid tussen de gemeenteraadsleden en dan weer sprak hij vanaf het
spreekgestoelte de gemeenteraad toe als
demissionair wethouder.

Kijk ook op het youtubekanaal van de gemeenteraad voor een verslagje over de debatwedstrijd.
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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.

Samen op Baas van Horst aan de Maas
Op zaterdag 12 mei kwamen alle dorpen samen voor Baas van Horst
aan de Maas op de Dorperdijk in Sevenum. Een prachtige dag op een
mooie locatie voor dit bijzondere evenement, waar de dorpen elkaars
spel spelen. Met veel passie, een gezonde dosis strijdlust en vooral met
veel plezier werkt iedereen samen om het nieuwe bazendorp van de
gemeente te worden. Een dag vol sportieve uitdagingen.
Met veel bewondering heb ik
gekeken naar alle zelfgemaakte
spellen. Hoe krijg je het bedacht en
gebouwd? Antwoord: samen. Met nog

meer bewondering heb ik gekeken
naar iedereen, die zich eraan waagde
om de spellen te spélen: hangend aan
een ijzeren molen om met een bal tus-

sen je voeten punten te scoren, vier
op een rij bij het Baasketbal-spel, of
een stormbaan tegen de stroming in,
een strobaal zo vaak mogelijk kantelen (dè ultieme hooikoorts-test) en ga
zo maar door. Hoe hòu je het vol? Tien
minuten lang zwoegen en zweten in
die brandende zon? Antwoord: samen.
Mooi, die samenwerking, want: zonder
team ben je nergens. Dit jaar ook een
team vanuit de gemeente, bestaande

uit ambtenaren, college- en gemeenteraadsleden. Voor mij als nieuw raadslid vooral mooi om te zien, hoe de
verschillende (gemeente)partijen als
team, samen de diverse uitdagingen
aan gaan. Mooi dus: Samen op Baas
van Horst aan de Maas. Samen naar
de volgende uitdaging en naar het
Bazendorp: D’n Hègelsum.
Marian Gubbels,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Helderheid in reageren
Hoe werkt de gemeente? Een inwoner belt met een vraag. Deze vraag
dient verder in behandeling te worden genomen. En dan? Hoe gaat het
proces intern bij de gemeente verder en wat krijgt deze inwoner hiervan
mee? Kortom, je hebt er als buitenstaander vaak geen idee van wat de
interne gang van zaken is binnen een gemeente. Hoe fijn zou het zijn als
we dat inzichtelijk kunnen maken.
Als we tegenwoordig een pakketje via internet bestellen, krijg je
netjes een e-mail met de vermelding
‘uw pakket is vandaag ingepakt en
is afgegeven bij de pakketdienst’.

Daarna volgt een nieuwe mail met de
‘track and trace’-code. Je kunt het pakket hier precies mee volgen. Zo duidelijk als maar wat. Zou dit systeem voor
de gemeente ook kunnen werken?

Wij krijgen van de gemeente een mail
met persoonlijke inloggegevens, desnoods via een DigiD-code. Zo loggen
we in op het gemeentelijk systeem en
zien we wat onze vraag is en wie deze
in behandeling heeft. Ook kunnen we
vernemen wanneer we een reactie
kunnen verwachten. En kunnen we
nog even checken of de vraag correct
is gesteld. Blijkt dat er miscommunicatie is, dan kunnen we deze direct bij
de bron aanpakken en voorkomen we

vrijwel direct onnodige tijd en arbeidskosten. Ook als blijkt dat er meerdere
afdelingen bij betrokken zijn, kunnen
wij als burger meer begrip krijgen
dat de procedure wellicht iets langer duurt. Zou dit systeem ons meer
inzicht geven en zou dit kunnen werken binnen onze gemeente? Gewoon.
Doen.
Yvonne Douven,
Gemeenteraadslid
VVD Horst aan de Maas

LENTE

W
O
H
S
L
E
E
D
R
O
O
V

CITIGO

G
A
D
R
E
T
S
2E PY 1I0N.00K 17.00 UUR
VENR A

RAPID SPACEBACK

Nu
€ 11.790

Nu
€ 20.790

NNEN!

€ 1.000

IJN BEGO
Z
N
el
E
K
E
W
L
ruilvoorde
I
in
U
0
R
0
N
I
.2
1
E
Nu tot €
DE SLIMM

Private Lease

FABIA
FABIA COMBI
OCTAVIA

Exclusief
inruilpremie van

vanaf € 219
p.m.

 Gemakkelijk

Venray, Keizersveld 85.
Telefoon 0478 - 55 13 00

OCTAVIA COMBI
SUPERB
SUPERB COMBI

€ 1.200

€ 700 inruilvoordeel
€ 700 inruilvoordeel
€ 700 inruilvoordeel

FABIA en FABIA COMBI € 229 per maand Zolang de voorraad strekt.


Echt alles is inbegrepen, je
betaalt alleen de brandstof

AutoArena

€ 1.200 inruilvoordeel
€ 1.200 inruilvoordeel
€ 700 inruilvoordeel

Exclusief
inruilpremie van

Private Lease
vanaf € 329
p.m.

Betrouwbaar

Zekerheid

Verantwoord en vertrouwd met
het Private Lease Keurmerk

Een vast maandbedrag
zonder onverwachte kosten

ŠKODA Service in:
Venlo, Celsiusweg 5. Telefoon 077 - 320 30 40
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Telefoon 077 - 306 06 66

BEKIJK HET

A

W W.AU TO
ANBOD OP W

A R E N A.N L

• Inruilpremies zijn geldig tot en met 28 juni 2018. Getoond tarief is o.b.v. Private Lease inclusief btw, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico. De consumentenadviesprijzen zijn inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten,recyclingbijdrage en leges.
Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Wachtgeld voor politici, gewoon afschaffen
Politici maken voorzieningen, voor het geval mensen werkloos
worden, in de WW. Die regels gelden echter niet voor henzelf. Politici,
bestuurders in gemeente en provincie en leden van de Eerste en Tweede
Kamer, krijgen hun eigen wachtgeld dat veel ruimer is dan de WW. Dat is
al jarenlang reden voor veel boosheid, vooral omdat op de WW steeds
wordt bezuinigd.
Op 1 mei heeft de SP bij monde
van Ronald van Raak in de Tweede
Kamer een wetsvoorstel ingediend voor het afschaffen van de
wachtgeldregeling voor politici.

Voorstanders van het wachtgeld wijzen er vaak op dat politicus zijn zo’n
bijzonder beroep is, dat voor hen
daarom andere regels zouden moeten gelden. Zelfs wanneer deze er zelf

voor kiest om zijn of haar ambt niet
meer uit te oefenen. De SP diende in
2009 hierover een wetsvoorstel in.
Politici zijn sindsdien verplicht om
te solliciteren, de uitkering is teruggebracht van zes jaar naar drie jaar
en twee maanden en er is een einde
gemaakt aan de regeling dat veel oudpolitici feitelijk met hun 50e met pensioen konden.
Toch zijn de sociale voorzieningen
voor politici nog altijd veel beter. De

uitkering is langer, nog altijd een stuk
hoger en als politici nieuw werk vinden kan hun nieuwe inkomen worden
aangevuld uit de wachtgeldregeling.
Afschaffing van het wachtgeld is niet
bedoeld om politici te pesten, maar
om een einde te maken aan voorkeursbehandeling. Door de regels voor
politici gelijk te trekken met die voor
alle andere mensen zullen politici er
op achteruit gaan. Als zij daar een probleem mee hebben, is dat gemakkelijk

op te lossen, namelijk door de WW
voor iedereen te verhogen. En als ze
dat niet willen, moeten ze ook niet
zo zeuren over hun eigen sociale
zekerheid. Als politici vinden dat de
WW voor hen te weinig is, dan geldt
dat ook voor alle andere mensen die
werkloos worden.

Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Wie is de baas van Horst aan de Maas?
Dat was de vraag het afgelopen weekend aan de Dorperdijk in
Sevenum. Een jaarlijks terugkerende strijd tussen de zestien dorpen van
Horst aan de Maas, georganiseerd door wederom een groot aantal
vrijwilligers. En ondanks dat we als gemeenteteam er alles aan hebben
gedaan was een plek onderaan de brede middenmoot (lees: twee na
laatste) het hoogst haalbare.
Baas van Horst aan de Maas
geeft ons vooral het antwoord op de
vraag: Wie bepaalt er in Horst aan
de Maas? Want dat zijn en blijven de
duizenden vrijwilligers die we ken-

nen. Ondanks dat de roep om vrijwilligers door de vergrijzing steeds groter
wordt, hebben we in Horst aan de
Maas de laatste weken weer nieuwe
initiatieven gezien die laten zien hoe

goed het bij ons gaat. Want naast Baas
van Horst aan de Maas hebben we ook
‘de ideale kermis’ beleefd. Niet alleen
in de feestelijke avonduren, maar ook
tijdens de door de ideale schônzoëne
georganiseerde kienochtend voor onze
senioren.
Twee voorbeelden van (relatief) nieuwe vrijwilligersinitiatieven
die laten zien dat velen honderden
inwoners van Horst aan de Maas zich
belangeloos in willen zetten voor onze

gemeenschap. Aan ons als gemeente
om deze initiatieven pro-actief te blijven ondersteunen. In een gemeente
waarin we zo’n sterke basis hebben
is de vraag wie er de baas is een stuk
minder belangrijk. Al gaan we als
gemeente team de volgende editie in
Hegelsom natuurlijk wel voor een fors
hogere klassering.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

2e Pinksterdag
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.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Sporting ST neemt winst
mee uit Kronenberg
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste herenteam van Sporting ST trad woensdag 9 mei aan tegen het eerste herenteam van Kronenberg op
sportpark De Heesbergen in Kronenberg. Met een uitslag van 1-2 in de zak namen ze de winst weer meer naar huis.
De wedstrijd werd gespeeld op
een matig tweede veld: het gras wat
er stond kwam tot aan de knieën, een
betonnen ondergrond en de afrastering was aangegeven met rood-wit lint.
Het enige waardoor het nog enigszins op een voetbalveld leek was de
aanwezigheid van de doelpalen en
de lichtmasten. De wedstrijd begon
slecht: in de openingsfase waren er
veel lange ballen die maar op en neer
gingen. Na een aantal minuten pakte
Sporting het op en ging het voetballen en Kronenberg kwam er niet aan te

pas. Dit resulteerde dan ook in de 0-1.
Marco Cornelissen stond geheel vrij aan
de rechterkant, ontving de bal en schoot
hem prachtig binnen. Sporting kreeg in
het verloop van de eerste helft nog een
aantal mogelijkheden, maar kwam niet
tot de 0-2.
Na de rust ging Sporting door met
het zoeken naar de 0-2. In de 63e
minuut viel deze ook. Kevin Goldschmidt
vond de vrijstaande Pim Smits aan
de rechterkant, hij kwam naar binnen en schoot de bal strak in de korte
hoek. Na de 0-2 leek de wedstrijd als

een nachtkaars uit te gaan. Sporting
had nog een aantal goede mogelijkheden op de 0-3, maar benutte deze
niet. Kronenberg liet vrijwel niets zien.
Dit veranderde toen ze in de 85e minuut
een penalty kregen. De bal kwam de
16 meter van Sporting binnen en deze
stuiterde onnatuurlijk hard op tegen de
hand van Rik Miltenburg. Bram stopte
in eerste instantie de penalty, maar de
bal krulde uiteindelijk alsnog de goal in.
Hierna was het geloof toch weer terug
bij Kronenberg, maar echt kansen kregen ze niet meer.

Sporting ST gaat onderuit
tegen Montagnards
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste herenteam van Sporting ST mocht op zondag 13 mei aantreden tegen het team van
RKVV Montagnards 1 uit Bergen. De wedstrijd werd gespeeld in het sportpark in Bergen en eindigde in verlies
voor het team uit Swolgen/Tienray, 3-0.

Nieuwe hoofdtrainer
SV Kronenberg
Voor het komend seizoen heeft SV Kronenberg weer een
nieuwe hoofdtrainer voor de groep staan. Hiervoor is de club
uitgekomen bij Rick Houben uit Sevenum, die op een steenworp
afstand van Sportpark de Heesbergen woont. Rick is 21 jaar oud
en al vroeg met het trainersvak begonnen. Momenteel is hij ook
hoofdtrainer bij de jeugd van VVV-Venlo. Hij is 4 jaar actief
geweest bij verschillende teams in de Venlose jeugdopleiding en
maakt komende seizoen de overstap naar de amateurs. Als speler
was hij actief voor Wittenhorst en Meterik en op dit moment
verdedigt hij het doel van Meterik 2.

Voor onze werkplaats zijn we op zoek naar:

1STE AUTOMONTEUR / APK

Functie-eisen:
- je beschikt over een afgeronde auto technische opleiding;
- je hebt ervaring als Automonteur / Autotechnicus;
- je hebt (sleutel) ervaring met diverse merken;
- je hebt kennis en interesse in de moderne auto elektronica;
- je vindt het een uitdaging om storingen te onderzoeken en op te lossen;
- je maakt graag onderdeel uit van een team en kunt goed samenwerken;
- je bent proactief en houdt van aanpakken en doorpakken;
- je beschikt over een flexibele en klantgerichte instelling;
- je bent eerlijk en vakkundig;
- je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Wij bieden je:
- een markt- en cao-conform salaris;
- een prettige werkomgeving in een enthousiast team;
- een nette werkplaats, met up-to-date apparatuur.
Sollicitatieprocedure:
- stuur een sollicitatiebrief met CV naar info@garagefervanlin.nl
- of maak telefonisch een afspraak 077-398 71 71.

L I D B O VA G A F D E L I N G A U TO B E D R I J V E N A S S O C I AT I E

De thuisspelende ploeg had een
wedstrijd op het programma die ze
moest winnen om op kampioen’s
koers te blijven. Voor de bezoekers
was het er aan gelegen om het slot
van de competitie nog een mooi einde
te geven. Het was vanaf het fluitsignaal duidelijk dat de Bergenaren
er vol voor gingen en hun huiswerk
goed gedaan hadden. Ze hielden het
tempo hoog met de lange bal en probeerden zo hun kansen te creëren.
Dit lukte redelijk goed, maar Sporting
wist er nog goed onderuit te voetballen. Helaas was het in de 13e minuut
toch raak door een op het randje van
buitenspel staande Marco Custers die

subtiel de doelman passeerde, 1-0.
Nadat de score was geopend kwam
er iets meer rust in het spel van beide
ploegen en werd er goed en met strijd
gevoetbald. Dit resulteerde voor beide
partijen nog in een paar goede kansen.
In de rust kon het nat geregend
publiek zich even opwarmen in de
kantine, om in de tweede helft weer
verder te gaan met het zeer sportief
aan moedigen van de kampioenskandidaat. Sporting begon sterk en probeerde snel de aansluitingstreffer te
maken, met het risico dat de 2-0 ook
aan de andere kant kon vallen. De zeer
goed verdedigende Tim van Rijswick

stond keer op keer in de weg tot frustratie van het gehele sportpark in
Bergen. De zwarthemden kwamen tot
een paar kleine kansen, maar kregen
het tij niet gekeerd waar. Montagnards
maakte hier zeer handig gebruik
van en wist door toedoen van Jens
Vervoort de 2-0 binnen te prikken.
Ze kwamen nog tot drie goede kansen
voor open goal waarvan er twee over
het vangnet belande. De laatste kans
in 90e minuut was voor Jesse Jespers.
Hij wist het net te vinden en tekende
voor de 3-0. Zondag 20 mei wordt de
kraker America-Montagnards gespeeld
en Sporting neemt het thuis op tegen
RKDSO.
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PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

AKTIE: SURFINIA’S NU € 1,00

2E PINKSTERDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 17.00 UUR
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

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!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Hegelsom pakt punten
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van VV Hegelsom speelde op een druilerig zondagmiddag 13 mei thuis tegen SVEB uit
Broekhuizenvorst. Voor SVEB stond er niets meer op het spel, maar voor Hegelsom waren de punten weer
belangrijk. Deze bleven dan ook in Hegelsom, 4-2.
Hegelsom trok ten aanval en
SVEB bleef loeren op foutjes van
Hegelsom om er dan snel uit te kunnen komen. In de 8e minuut volgde
de eerste hoekschop voor Hegelsom.
Deze belandde op het hoofd van Djen
Verkoelen en hij kopte de bal uitstekend binnen, 1-0. Een goede start van
Hegelsom, ware het niet dat SVEB bij
de eerste de beste uitval al de 1-1
scoorde. Er deden zich mogelijkheden
over en weer voor maar de score bleef
staan tot de 37e minuut. Het was weer
Djen Verkoelen die van grote afstand

de bal onder de lat binnenjoeg en
de doelman van SVEB kansloos liet,
2-1. Wederom ging Hegelsom aan de
leiding. Dit was tevens de ruststand.
Na de rust ging SVEB iets meer naar
voren spelen, maar dit resulteerde niet
meteen in kansen. In de 60e minuut
volgde een dot van een kans voor
SVEB, doch iedereen miste de strakke
voorzet. Omstreeks de 75e minuut
kwam een uitval van Hegelsom die
uitstekend in de korte hoek werd
ingeschoten door Damian Linders,
3-1. Was daarmee de wedstrijd

beslist? Zeker toen in de 85e minuut
Bas Stappers de wedstrijd definitief
leek te beslissen. Hij omspeelde de
keeper en schoof tot ieders verbazing
de bal naast het lege doel. Een minuut
later was er een fout in de verdediging
van Hegelsom waardoor SVEB alsnog
de 3-2 binnenschoot. Maar in de 90e
minuut maakte Mick Vollenberg aan
alle twijfel een einde door nog de 4-2
binnen te schieten. Dit werd ook de
eindstand waardoor Hegelsom weer
drie belangrijke punten kon toevoegen
aan zijn puntentotaal.

Twee keer winst
voor Meterik
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van RKSV Meterik won woensdag 9 mei met 3-2 van Resia uit Wellerlooi en op zondag 13 mei
met 2-0 van GFC’33 uit Grubbenvorst. Ondanks de 31 punten en deze twee overwinningen, zijn de groenwitten
nog niet vrij van degradatiezorgen.
In de laatste twee wedstrijden moet er nog minimaal één punt
behaald worden om de nacompetitie
te ontlopen en zich te handhaven in de
4e klasse. Tegen Resia was Meterik 75
minuten lang toonaangevend en had
de wedstrijd al in een vroege fase op
slot moeten gooien. Pas na een half
uur was het Piet Steeghs die scoorde,
1-0. Een paar minuten later scoorde
Niels van de Vight met een beauty de
2-0. Meterik bleef ook na de rust de
bovenliggende partij en Teun Jakobs
scoorde na 70 minuten de 3-0. Maar
na diverse wisselingen gaf Meterik
alsnog de regie uit handen en konden

Tim Michiels en Martijn Derks binnen
een paar minuten tijd de 3-1 en de 3-2
scoren. In de laatste minuut leek Resia
ook nog de gelijkmaker te scoren maar
gelukkig voor de groenwitten ging een
inzet via de binnenkant van de twee
palen weer terug het veld in.
Tegen GFC was Meterik in de eerste helft sterker en feller. Ze hadden
geleerd van de smadelijk nederlaag in
Grubbenvorst. Al na 10 minuten kreeg
het team van Bob Maas een extra
ruggensteun toen Dré Peeters de 1-0
scoorde. Na een half uur was het de
van een teenblessure herstelde Dirk
van Rengs, die uit een prima voorzet

van Piet Steeghs de 2-0 fraai binnen kopte. Piet had zelfs de 3-0 op
zijn schoen maar zijn inzet ging in het
zijnet. GFC werd alleen nog met een
afstandsschot gevaarlijk maar keeper
Luuk Haenen voorkwam een tegentreffer. Na de thee trok Meterik zich
erg ver terug en probeerde met counters de voorsprong uit te bouwen. In
de 65 minuut leek deze spelwijze te
worden beloond maar een inzet van
Teun Jakobs werd door de GFC-keeper
naast getikt. GFC had een groot overwicht maar het aanvalsspel was te
onzuiver om het Meterik echt lastig te
maken.

Gescheiden:
een testament maken of niet?
Maud was gehuwd met Menno. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren: Bert, Tom en Isa. Maud en Menno zijn vorig jaar gescheiden. Maud
woont in een eigen woning, welke is belast met een hypotheek.
Daarnaast heeft ze nog wat spaargelden over. Een testament heeft Maud
nooit gemaakt. Nu heeft ze gehoord dat dit wel verstandig is om te doen.
Vraag: is het verstandig dat Maud een testament maakt?
Omdat Maud geen testament heeft gemaakt, zullen Bert, Tom en Isa haar
erfgenamen zijn indien zij komt te overlijden. Dat is ook de bedoeling,
dus waarom zou ze een testament maken.
De eerste reden voor Maud om een testament te maken, is het feit dat
Menno via de achterdeur toch van Maud zou kunnen erven. Stel namelijk
dat Maud overlijdt en de kinderen erven alles. Als vervolgens Tom overlijdt, erven Bert, Isa en Menno van Tom. Zo verkrijgt Menno toch nog iets
uit de nalatenschap van Maud.
Een andere reden om een testament te maken is het instellen van een
bewind over de verkrijging van de kinderen totdat ze bijvoorbeeld
23 jaar oud zijn. Hiermee bereik je dat Menno niets over de erfdelen
van de kinderen te zeggen krijgt, als Maud overlijdt. De zeggenschap zit
namelijk bij de bewindvoerder.
Verder is het ook belangrijk dat Maud vastlegt wie alle zaken mag regelen als zij overlijdt. Dit is de zogenaamde executeur. Indien de kinderen
nog niet meerderjarig zijn, zou Menno als andere ouder de zeggenschap
hebben over de kinderen en over de zaken die geregeld moeten worden.
Door het benoemen van een executeur voorkom je dat Menno zaken kan
regelen in de nalatenschap van Maud.
Kortom, als je gescheiden bent, zijn er redenen genoeg om een testament te maken.
Meer weten?
Meer weten over overlijden en testamenten? Neem contact met ons op
of maak gebruik van onze Kofﬁepraat.

Periodetitel voor America
Door: voetbalvereniging AVV America
Het eerste team van AVV America heeft het periodekampioenschap in de 5e klasse E binnen.
Een gretig America verraste koploper Montagnards zondag 13 mei in Bergen en wist hierdoor de
tweede periode winnend af te sluiten. De eerste helft ging gelijk op en beide teams wisten een paar
kansen te creëren. Het bleef spannend. Pas in de 71e minuut sloeg de snelle voorhoede van America
onverbiddelijk toe en binnen 7 minuten stond het 0-3. (Foto: Hay Mulders)

sport 23

17
05

TE HUUR
Moderne en zeer lichte
bovenwoning met een
oppervlakte van 155 m2 te huur
op de vierde etage van een
appartementencomplex aan de
Gasthuisstraat 34 in Horst.

De woning heeft twee slaapkamers, een ruime woonkamer met
open keuken, een balkon en eigen berging met aansluiting voor
wasmachine en droger. Er is toegang tot de woning middels een
lift en het appartement is toegerust voor ouderen van dagen en
minder validen. Er bestaat een mogelijkheid om een garagebox
en/of een parkeerplaats te huren.
De kale huurprijs bedraag € 975,servicekosten (incl. verwarming en koeling) bedragen € 175,Bij interesse, neem contact op via info@woonovatie.nl,
de woning is per direct te huur.

Synchroonzwemsters in Raalte
Door: zwemvereniging HZPC
Acht synchroonzwemsters uit de categorie Age 2 van zwemvereniging HZPC uit Horst hebben
zaterdag 12 mei deelgenomen aan de landelijke Interregio uitvoeringenwedstrijd in Raalte in
Overijssel. Laura en Lisa behaalden met hun duet de 10e plaats van Nederland met 54,0333 punten.
Linda, Amber, Sofie, Lisa, Noah, Anna, Maud en Laura behaalden met de groepsdans een 12e plaats
van heel Nederland met 52,8333 punten.

Geen beker Wittenhorst

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

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het was een mooie happening donderdag 10 mei in Deurne. De finale spelen tegen hoofdklasser Gemert was
een toetje voor het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst. Het werd echter 2-3.
Gemert had als eerste taak om de
zaak te verkennen. Wittenhorst stond
goed gegroepeerd en liet Gemert
maar zoeken. Na dit verkennen kwam
Wittenhorst duidelijk in het spel.
Als eerste liet Rob Zanders zijn visitekaartje achter. De doelman werd
getest. Wittenhorst bleef de gevaarlijkste ploeg en had de pech dat Rob
Zanders tot vier keer toe de grote
pech had dat het vizier niet op scherp
stond. De lobbal over de doelman had
meer verdiend. De ruststand werd
geen 2-0, maar in de laatste minuut
kreeg Gemert een 1-0 voorsprong.
Thijs Foncken kon profiteren na een
onoverzichtelijke situatie. Hij was de
gelukkigste en kon de bal in de goal
frommelen. De pauze kon toch met

een goed gevoel ingegaan worden.
Er zaten goede aanknopingspunten om
dit spel voort te zetten. Echter Gemert
maakte aan dit voornemen direct een
einde. Goaltjesdief Fonken stond weer
op de goede plaats, 0-2.

Spannende pot
Wittenhorst ging niet bij de pakken neerzitten en maakte van deze
boeiende wedstrijd ineens weer
een spannende pot. Hiervoor was
mede Rob Zanders verantwoordelijk. Binnen twee minuten stond het
2-2. Gemert wist aanvankelijk geen
raad met deze situatie. Wittenhorst
bleef de ploeg met de beste kansen.
Rob Zanders had z’n hattrick op zijn
schoenen. De bal werd tot vreugde

aan Gemert-kant getoucheerd. In de
laatste minuut verdween een goede
voorzet van Joost van Rensch met een
kopbal net over het doel. In de 94e
minuut kwam Gemert weer op voorsprong. Een onoplettendheid werd
meteen afgestraft. Doelpuntenmaker
was de gevaarlijke Rodrigues. Hij was
er als beste bij om dit af te straffen.
Wittenhorst liep op haar tandvlees en
probeerde toch met vereende krachten
dit verschil te herstellen. Zelfs doelman Sjors Witt toog met corners naar
voren. Helaas mocht dit niet zo zijn.
De goed leidende scheidsrechter
floot na 120 minuut af en Wittenhorst
moest toezien dat Gemert de districtsbeker veroverde. Wittenhorst werd dus
fraai tweede.

Wittenhorst VR1 walst
over DBS VR1
Door: Richard Aben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Eerder dit jaar wist Wittenhorst VR1 uit Horst al overtuigend met 3-7 te winnen van DBS VR1 uit Eindhoven.
Op zondag 13 mei lieten ze tijdens een thuiswedstrijd geen spaan heel van de Eindhovenaren met een uitslag
van 12-1.
Vanaf de aftrap was het
Wittenhorst dat het spel bepaalde.
Na drie minuten mocht de eerste treffer dan ook al op het scorebord gezet
worden. Het goede positiespel van
Wittenhorst zorgde ervoor dat het
binnen vijftien minuten al 2-0 stond.
DBS kreeg geen enkele kans in de
eerste helft en liet Wittenhorst de bal
rond spelen. Voor rust maakte Sanne
Janssen nog haar hattrick compleet.
Dat Wittenhorst geen genoegen
nam met een 3-0 rust stand, werd

direct na rust duidelijk gemaakt.
Sanne Janssen maakt haar vierde van
de dag en niet lang daarna maakte
Britt Brugman haar eerste competitiedoelpunt voor Vrouwen 1. Toch was
er een momentje dat DBS even
mocht voetballen van Wittenhorst.
Dit werd direct afgestraft door de
aanvoerster van DBS met een doelpunt: 5-1. Door dit doelpunt tegen
waren de oranje-zwarten weer direct
bij de les en maakten korte metten
met de Eindhovenaren. Sanne Janssen,

Britt Brugman, Isa van der Sterren en
Carli Thielen wisten het net eenvoudig
te vinden en zetten daarmee de eindstand op 12-1.
Wittenhorst, wat de focus heeft
op de nacompetitie, wil graag de resterende competitiewedstrijden winnen om zo met een gunstige loting
de nacompetitie in te gaan.
Zondag 20 mei speelt Wittenhorst
tegen vv Keer. Op verzoek van
vv Keer wordt deze wedstrijd in Horst
gespeeld.

G. WEISHUT
SEEDBROKERS

G. Weishut Seedbrokers is een internationaal opererend
makelaarskantoor in landbouwzaaizaden, gevestigd te Lottum.
Ter aanvulling en versterking van ons kleine team hebben wij
een vacature voor ca. 24 uur in de week voor een

SECRETARIEEL
MEDEWERKER

(m/v)

TOT JE TAKEN BEHOREN:
• het aannemen van de telefoon;
• diverse secretariaatstaken, zoals uitwerken van dictaten;
• lichte archiefwerkzaamheden.
WAT VRAGEN WE VAN JOU:
• minimaal een afgeronde MBO-opleiding;
• enkele jaren werkervaring in een secretariële functie;
• een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de
Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
• een goede beheersing van het MS-Oﬃce pakket
(met name Word-Excel) ;
• ﬂexibiliteit om in piekperiodes (ca. 3 weken per jaar)
en bij ziekte/vakantie van je collega, het aantal werkuren per
week uit te breiden.
WAT BIEDEN WIJ:
• een goed salaris;
• een gezellig en gemotiveerd team;
• een sfeervolle werkplek in het groen.
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur je CV en motivatie
naar Daniëlle van der Schalie (e-mail: danielle@weishut.nl)
Voor verdere inlichtingen kun je bellen naar 077 463 31 77.
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Tegen Valkenswaard

Aanleg in zomer

Nieuw veld
hockeyclub Horst
De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld voor Hockeyclub Horst
start in de zomervakantie. Het veld komt ter vervanging van één van
de twee velden dat versleten is.
Gemeente Horst aan de Maas,
waar de vereniging de velden van
huurt, wilde in eerste instantie het
veld vervangen voor een soortgelijk
semi-waterveld. De leden van de
hockeyclub geven echter de voorkeur
aan een waterveld. “Dit vanwege
de specifieke speeleigenschappen
en de veiligheid voor de spelers.
Na constructief overleg met de
gemeente zal het huidige veld
tijdens de zomervakantie vervangen
worden voor een waterveld”, aldus

de club. Voor de beregening van het
veld wordt gebruik gemaakt van
regenwater.

Besproeien
van het veld
De club investeert onder andere
zelf in een beregeningsinstallatie die
het mogelijk maakt om regenwater
van omliggende gebouwen te
gebruiken voor het besproeien van
het veld.

Zegereeks

Sparta’18 wint op
bezoek bij Marvilde
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
De zegereeks van Sparta’18 duurt nog minimaal een weekje langer. Op bezoek bij Marvilde in Veldhoven hebben de Sevenummers
zondag 13 mei door een 0-1 overwinning de drie punten mee naar huis
genomen.
In het begin van de wedstrijd
speelde Sparta’18 goed en had
veelal de bal. In de 5e minuut
leidde dit tot een grote kans.
Eerst was het Thijs Janssen die
recht op de doelman schoot en in
de rebound raakte Bram Wijnhoven
de paal. Naarmate de eerste helft
vorderde nam Marvilde steeds
meer het initiatief in handen,
zonder kansen te creëren. Buiten
twee gevaarlijke standaardsituaties
kwam de thuisploeg niet waardoor beide ploegen gingen rusten
met de brilstand. In de tweede
helft eenzelfde spelbeeld: Marvilde
veelal de bal en Sparta’18 gevaarlijk in de omschakeling. In de 72e

minuut was het Bart Schouten die
een goed uitgevoerde tegenaanval
omzette in een doelpunt, 0-1.

Sevenummers
gaven geen krimp
Marvilde probeerde hierna
met opportunistisch spel nog iets
te forceren maar de verdediging
van de Sevenummers gaf geen
krimp. Door de driepunter blijft de
kans op nacompetitie nog in leven.
Hierdoor moet er zondag 20 mei
gewonnen worden op bezoek bij
Eindhoven AV dat de afgelopen
week won van de beide titelkandidaten. Een lastige opgave dus.

Geen resultaat
voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Vanaf het begin van de wedstrijd was het zondag 13 mei al duidelijk te zien dat de batterij bij het eerste
team van RKsv Wittenhorst leeg was. De Valk uit Valkenswaard profiteerde dan ook met volle teugen door met
3-0 te winnen.
De finalewedstrijd van donderdag 10 mei met de verlenging in
de benen kon niet dat extra brengen wat nodig was om dit team, dat
vecht voor behoud, te kloppen. Toch
was de eerste mogelijkheid voor
Wittenhorst. Rob Zanders gaf een
voorzet op Bram Rubie, helaas kwam
hij een teenlengte tekort. In het veld
was Wittenhorst toch sterker, maar de
thuisclub kwam vaak met snelle uitvallen voor het vijandeljke doel. In de
16e minuut gaf Tim Bombeeck de achterhoede het nakijken. Het stiftje was
ook doelman Sjors Witt te machtig,
1-0. Wittenhorst was in rep en roer.

De Valk wist uit deze consternatie het
uiterste te halen. In de 20ste minuut
werd de Danny van den Eijnden
geheel vrijstaand de diepte ingespeeld. Hij wist van deze mogelijkheid
mooi te profiteren, 2-0. Wittenhorst
stond nu voor de moeilijke taak om de
schade proberen te herstellen. Het trok
met man en macht ten aanval. De vele
kansen die werden gecreëerd werden
door de uitstekende doelman Kevin
Miguel allemaal afdoende uit zijn doel
geranseld.
Na de pauze wederom een sterker
Wittenhorst met een furieus De Valk
dat bleef loeren op de kansjes. Het zat

Wittenhorst deze middag niet mee.
De Valk bleef vaak met wat geluk
overeind. Een bal van Tom Zanders
belandde tegen de paal. De bal wilde
er niet in. Met enkele wissels probeerde trainer Richard Kleuskens nog
iets te veranderen. Helaas, deze middag wilde het niet lukken. Een aantal
mogelijkheden via kopballen had geen
resultaat. In de slotfase kwam De Valk
zelfs op 3-0. Dit doelpunt was illustratief voor de wilskracht van De Valk.
De snelle Kamara was koelbloediger.
Door dit resultaat mist Wittenhorst een
grote kans om goede zaken te doen.
Koploper Minor verloor ook.

Venlo op bezoek

VV Hegelsom verslaat
VVV ’03

Door: vv Hegelsom
Het eerste herenteam van voetbalvereniging Hegelsom kreeg donderdag 10 mei VVV ’03 uit Venlo op bezoek.
De Venlonaren keerden uiteindelijk terug naar huis, maar lieten de winst achter voor de Hegelsommers, 2-1.
Na de ongunstige uitslagen van
afgelopen weekend en de doordeweekse wedstrijden was het zaak voor
Hegelsom om vandaag weer de drie
punten te pakken. We keken naar een
slordige eerste helft van Hegelsom.
Er was te weinig strijd en beleving, en
die moest er wel zijn om te overleven in de vierde klasse. In de zeventiende minuut was er pas de eerste
goede mogelijkheid voor Hegelsom,
maar miste Bas Stappers de kracht
en precisie om de 1-0 op het scorebord te zetten. VVV ’03 speelde toch
wat gemakkelijker dan Hegelsom en
had een goede spelmaker, die later
geblesseerd het veld moest verlaten.
In de 25e minuut kwam VVV ’03 dan

toch op een 0-1 voorsprong, door een
gat in de Hegelsomse verdediging.
Dit was tevens de ruststand.

Hegelsom was feller
in de aanval
In de tweede helft was een
Hegelsom te zien dat feller de
aanval opzocht. Dit zorgde in de
50e minuut voor een goede aanval
en een dot van een kans voor Bas
Stappers, maar de verdediger van
VVV wist ternauwernood redding te
brengen. In de 60e minuut volgde een
geweldige individuele actie van Rik
Linders die deze ook nog uitstekend
afmaakte. 1-1. Beide ploegen wilden

voor de winst blijven gaan en
kansen ontstonden over en weer.
Ramin Omarkheel kreeg tien minuten
voor het einde een grote mogelijkheid,
maar schrok hier zelf blijkbaar van en
schoot wild over. Aan de overzijde een
geweldige redding van Joris Hagens op
een kopbal van VVV ’03. Dan in de 88e
minuut een granaat afgevuurd door
Guido Kauffeld op doel van VVV ’03.
Deze bal ploft binnen en Hegelsom
kwam met 2-1 aan de leiding. VVV ’03
zette nogmaals aan en kreeg net
voor het einde nog een strafschop die
gekeerd werd door doelman Hagens
van Hegelsom. Dankzij deze redding
haalde Hegelsom dan toch de drie
punten.

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

n
Eénjarige plante
en kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden
2e Pinksterdag open
van 9.00-16.00 uur

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

info avond:

dinsdag
22 mei
19.00 uur
i info avond:

woensdag
23 mei
19.00 uur
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Beslissing valt laat

Wittenhorst VR1 wint inhaal
wedstrijd tegen Meijel
Door: Richard Aben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst VR1
Het eerste damesvoetbalteam Wittenhorst VR1 uit Horst gingen donderdag 10 mei op bezoek bij RKMSV in
Meijel. Een team waar ze dit seizoen nog niet tegen gespeeld hebben. De Horster vrouwen mochten een winst
van 0-3 weer mee naar huis nemen.

Oxalis wint van
Nijnsel
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Na twee weken geen wedstrijd te hebben gehad, mocht Oxalis
zondag 13 mei weer het speelveld betreden. Op deze regenachtige
Moederdag stond KV Nijnsel op het programma dat op de ranglijst een
plekje onder Oxalis staat. Het beloofde dus weer een spannende wedstrijd te worden. De eindstand werd 14-11.
De eerste minuten van de wedstrijd gingen gelijk op. Oxalis was
wat slordig in de afronding waardoor ze na 10 minuten spelen tegen
een kleine achterstand aan keek.
Gelukkig kon dit snel bijgetrokken worden en stond Oxalis in no
time weer op een voorsprong van
7-5. Het natte veld zorgde voor
een aantal glijpartijen dat het spel

vertraagde. De ruststand was 8-6.
De tweede helft ging gelijk op. Oxalis
bleef moeite houden de kansen te
verzilveren waardoor Nijnsel kon
blijven aanhaken. Op het laatst werd
het toch nog even spannend. Nijnsel
had het gat weten te verkleinen tot
één punt verschil. Gelukkig waren
daar Bo Cuppen en Sharon Cuppen
die de winst veilig stelden.

Voor de 51e keer

Volleybaltoernooi
in Horst
Volleybalclub Hovoc organiseert vrijdag 25 en zaterdag 26 mei voor
de 51e keer het Horster Volleybaltoernooi. De wedstrijden vinden
plaats op de sportvelden achter de Dendron Sporthal in Horst.

Wittenhorst speelde vanaf het
eerste moment zoals gewend: vol
overtuiging, goed positiespel en
vanuit eigen kracht. Het resulteerde in
mooie duels en veel balbezit.
Wittenhorst creëerde verschillende
kansen, maar wist pas na een half
uurtje spelen het doel te vinden.

Sanne Janssen opende de score op
aangeven van Michelle de Wit. Vlak
voor rust werd de score verdubbeld:
Carli Thielen gaft een mooie pass op
Sanne en die wist er wel raad mee,
0-2.
Na rust ging Wittenhorst door
met het verzorgde spel. De dames uit

Meijel, die tevens goed verzorgd spel
lieten zien, werden in de tweede helft
niet gevaarlijk. Pas laat in de tweede
helft viel de beslissing in de wedstrijd.
Sanne scoorde vanuit een vrije trap
haar derde doelpunt van de wedstrijd:
0-3. Over twee weken wordt de return
in Horst gespeeld.

Het Horster Volleybaltoernooi
biedt iedereen de mogelijkheid om
een potje te volleyballen met vrienden, collega’s of familie. Ook voor de
jeugd zijn er wedstrijden. Het toernooi start op vrijdag met een beachtoernooi, op gras en zand. Op drie
verschillende niveaus kan tegen
elkaar worden gespeeld, voor zowel
dames-, heren- als mixteams. Na de

prijsuitreiking is er een optreden van
Trade Mark in de tent. Op zaterdag
start in de ochtend het jeugdtoernooi, waar alle CMV-niveaus en de
C-jeugd terecht kunnen. ‘s Middags
is het de beurt aan de senioren- en
recreantenteams. Daarnaast kunnen
de A en B-jeugd zaterdagmiddag volleyballen. Kijk voor meer informatie
en aanmelden op www.hovoc.nl
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Na 25 jaar

Directeur Limburgs
Museum stopt
Jos Schatorjé uit Meterik vertrekt per 1 januari 2019 als algemeen directeur van het Limburgs Museum in
Venlo. Schatorjé was 25 jaar algemeen directeur van het museum.
“Samen met het team van het
Limburgs Museum hebben wij het
museum vanaf de eerste steen
opgebouwd tot wat het nu is: een
gezond, mooi en stabiel museum.
Na 25 jaar denk ik dat het een

natuurlijk moment is om een nieuwe
bestuurder de kans te geven om
verder te bouwen aan dit mooie
museum,” aldus Jos Schatorjé.
Na 1 januari blijft hij nog een
periode parttime aan om zaken over

te dragen en een aantal opdrachten
af te ronde. In zijn vrije tijd wil hij
zich toeleggen op het afronden van
zijn promotieonderzoek. Het museum
gaat de komende tijd op zoek naar
een opvolger.

Illusionist

Victor Mids op seminar
Ronde Tafel
Ronde Tafel Venray-Horst organiseert op woensdag 6 juni het jaarlijkse seminar. Onder het thema
‘Eyeopeners: innovatie en illusie’ spreken illusionist Victor Mids en trendverkennersduo Fountainheads deze
avond. De opbrengst van dit evenement gaat lokale goede doelen.

WIJ ZOEKEN
ENTHOUSIASTE
WERKNEMERS
Ben je op zoek naar een
FULLTIME of PARTTIME-BAAN,
of wil je gewoon als SCHOLIER
iets bijverdienen? Misschien is het
werken bij ons in de tomaten iets
voor jou.
Wat we van nieuwe werknemers
verwachten is een goede
werkmentaliteit.

Volgens de Ronde Tafel wordt
het een avond vol eyeopeners.
Niets is immers wat het lijkt. Dat
bewijst de ‘neuromagic’ van illusionist en medicus Victor Mids. En waar
ondernemers vanuit nu vooruit naar

straks kijken, kijken Fountainheads
vanuit straks terug naar nu. Ze roepen de toekomst tevoorschijn en
inspireren zo tot creatieve beweging.
Via dit seminar steunt de Ronde
Tafel in de regio stichtingen, sport-

verenigingen, scholen, cultuurplatforms, hobbyclubs en vrijwilligers bij
het verwezenlijken van hun goede
doelen.
Kijk voor meer informatie op
www.rt160.com

Oh, zit dat zo!

Voor meer informatie kijk op onze
website www.enjoy-tomato.eu

CAMPAGNEWEG 15 METERIK

Maak van ons mailadres
tomatenkwekerij@enjoy-tomato.nl
gebruik om je mogelijkheden
kenbaar te maken.

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

Welke persoonsgegevens mag uw
werkgever verwerken?
Door: Bram Dirkx, Van der Putt advocaten
Veel bedrijven zijn bezig met de privacywetgeving, die op 25 mei 2018 in
werking zal treden. Op basis van deze regeling heeft u meer rechten inzake de
verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kunt u uw persoonsgegevens inzien,
wijzigen, overdragen, wissen etc. Op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) mag een bedrijf, of bijvoorbeeld uw werkgever,
uw gegevens ook niet zomaar gebruiken. Er moet een noodzaak zijn, zoals de
uitvoering van een overeenkomst, een gerechtvaardigd belang of een wettelijke
plicht, maar ook toestemming voor verwerking is een grondslag.
Een werkgever verwerkt veel persoonsgegevens van werknemers. Hij beschikt
over namen, adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en
e-mailadressen, maar bijvoorbeeld ook
over paspoortkopieën, BSN-nummers of
wellicht ziekteverzuimdossiers.
Veel gegevens mag de werkgever
verwerken, omdat u een arbeidsovereenkomst met hem heeft. Op basis van
uw arbeidsovereenkomst ontvangt u als
werknemer salaris. De werkgever heeft
uw bankrekeningnummer nodig om uw
loon te betalen. Hij mag ook een personeelsadministratie voeren, omdat hij een
gerechtvaardigd belang heeft.
De verwerking is dan immers aantoonbaar noodzakelijk voor de verrichting
van bedrijfsactiviteiten. Soms heeft de
werkgever een wettelijke plicht om uw
persoonsgegevens te verwerken. Zo is hij
op grond van de wet gehouden om een
kopie van uw identiteitsbewijs te hebben

en moet hij bepaalde onderdelen van het
personeelsdossier enkele jaren bewaren.
Kan de werkgever de verwerking van
uw persoonsgegevens niet scharen onder
de arbeidsovereenkomst, een gerechtvaardigd bedrijfsbelang of een wettelijke plicht,
dan zal de werkgever u om toestemming
moeten vragen. Een goed voorbeeld is een
verjaarsdagskalender in de bedrijfskantine
of een smoelenboek op de intranetpagina
van het bedrijf. Een foto van de werknemer
kan handig zijn, maar het is niet noodzakelijk. Toestemming krijgen van de werknemer is dan vereist.
Daar komt nog bij dat een foto bijzondere persoonsgegevens kan bevatten.
Zo kan een foto duidelijkheid geven over de
etnische of religieuze achtergrond van de
werknemer. Bijzondere persoonsgegevens,
waaronder ook medische informatie wordt
geschaard, mag niet verwerkt worden, tenzij de AVG een uitzonderingsgrond biedt.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij arbeids(on)

geschiktheid. De bedrijfsarts mag
medische gegevens verwerken, maar
de werkgever mag deze gegevens
vervolgens niet opnemen in uw reguliere
arbeidsdossier.
Wilt u weten of uw werkgever zich
aan de nieuwe privacyregels houdt?
Laat u als werknemer tijdig en goed informeren over uw rechten onder de AVG!
Vragen? Neem contact op met
mr. drs. Bram Dirkx.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl
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15 VRAGEN

aan
Joyce Nabben

Heront
dekkingen

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Joyce Nabben
15 jaar
Horst
Dendron college

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou dan graag willen vliegen, omdat
ik dan meer van de wereld krijg te
zien en ook meer van de natuur. Als ik
kan vliegen kan ik ook overal naartoe
reizen. Dat lijkt me heel leuk.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag een keer in een tijdmachine willen gaan als dat ooit kan.
Om dan terug te gaan in het verleden en alles opnieuw mee te maken.
Ook om meer van het verleden te zien
wat er allemaal is gebeurd. Het maakt
me niet zoveel uit naar welke gebeurtenis.
Wat zou je nooit weggooien?
Dierbare spullen van mensen die ik
ben verloren, zoals een horloge of een
bril. Die spullen zijn van mijn vader.
Hij droeg ze heel vaak.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal te vroeg, want ik zet mijn

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

wekker altijd iets eerder en dan ben ik
meestal op tijd. Ik vind het soms ook
vervelend als mensen te laat komen,
maar soms ook weer niet. Het ligt dan
meer aan de reden.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Dat was ergens in het eerste jaar.
We kwamen elkaar tegen en daarna
zijn we veel met elkaar om gegaan.
Sindsdien zijn we beste vriendinnen.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, het nummer Kleine jongen van
André Hazes. Daarop is een speciaal
nummer geschreven voor mijn zusje
Aemey en mijzelf. Het liedje heet
dan ook Joyce en Aemey. Het liedje
is gezongen op de crematie van mijn
vader, vijf jaar geleden.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn vader, omdat hij en ik heel veel
dingen gemeen hadden en we deden
veel samen. Daardoor is hij een heel
groot voorbeeld voor mij. Het is nu vijf
jaar geleden dat hij is gestorven.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen en dat
je respect voor elkaar hebt. Dat je het
altijd leuk met elkaar hebt vind ik ook

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

heel belangrijk. Die vriendinnen heb
ik nu ook.
Wat is je droombaan?
Eigenlijk weet ik dat nog niet zo goed.
Ik twijfel eigenlijk nog tussen twee
beroepen. Met ouderen werken of met
kinderen. Deze week kan ik daar achter komen, want dan loop ik stage bij
een kinderopvang. Dus dan kom ik een
beetje meer te weten.
Wie kent jou het beste?
Ik heb er eigenlijk meerderen die
mij heel goed kennen. Dat zijn mijn
moeder, mijn zusje en mijn beste
vriendin. Mijn moeder en mijn zusje
zijn familie, dus daar vertel ik alles
tegen en dat is ook zo bij mijn beste
vriendin. Tegen haar kan ik ook alles
zeggen.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dat het niet uitmaakt wat andere
mensen van je vinden. Je bent wie je
bent. Ik zou mezelf dit advies meegeven, omdat ik dat vroeger lastig vond
van wat mensen van me vonden. Nu
maakt het me eigenlijk niet zo veel
meer uit.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een vlinder, omdat het dier een spe-

ciale betekenis voor me heeft, want
de vorige keer dat ik een vlinder zag
kwam die op me zitten. Hij leek een
beetje op mijn vader. Het was een
gele vlinder. Het was die dag ook een
speciale dag voor mijn moeder, mijn
zusje en mijzelf.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop in ieder geval dat ze me een
aardige en spontane meid vinden.
Niet dat ze me zien, en denken dat ik
een vreselijke meid ben die niets kan,
want ik kan wel wat.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag nog een keer naar
de Verenigde Staten willen, omdat
ik wil zien hoe mensen daar leven
en hoe het er daar uitziet. Ik zou ook
graag alle gebouwen daar willen
zien. Ik ben nog nooit in de Verenigde
Staten geweest en ik zou het heel leuk
vinden om te zien hoe het daar is.
Welk verhaal vertelt jou familie
altijd over jou?
Dat ik als baby en kind nooit huilde en
dat ik niet vaak boos keek, zelfs niet
als ik honger had. Ze zeggen ook dat ik
altijd vrolijk keek en was.

Kleur & interieur
advies
bij u thuis !
Jolanda Clabbers 06-22746332

www.senze-athome.nl

Sinds ik voor de HALLO
werk heb ik redelijk wat
ervaring opgedaan in de
journalistiek. Interviewen
vind ik niet meer zo spannend
en verslagen uittypen gaat
ook steeds beter. Deze ervaring komt wel heel erg goed
uit met mijn opleiding en dat
is eigenlijk ook de hele reden
waarom ik voor de HALLO ben
gaan werken. Een van de
dingen die ik echter niet vaak
hoef te doen voor school is
columns schrijven. Dit vind ik
wel jammer, want dat is wel
wat ik het langste doe.
Maar nu was de tijd eindelijk
daar: ik moest een column
schrijven voor school, twee
zelfs. Hier was ik nogal
enthousiast over, maar dat
enthousiasme bleef niet lang.
Ik zal het even kort uitleggen.
Deze columns moet ik schrijven
voor het vak media-ethiek, wat
inhoudt dat ze over problemen
moeten gaan in de journalistiek.
Bijvoorbeeld bronbescherming
of fact-checking. Nou, laat ik je
nu even vertellen dat dat alles
behalve makkelijk is.
Het moet namelijk actueel
zijn en nog niet over geschreven
zijn door iemand anders. Met de
columns voor de opleiding ben
ik ook wel ietsjes langer bezig
geweest dan met deze in de
HALLO. Inmiddels ben ik nog
steeds niet helemaal tevreden
met het resultaat, maar ik zal
wel moeten. Deze ervaring
heeft er wel weer voor gezorgd
dat ik columns schrijven voor de
HALLO leuker vind. Hier mag ik
doen wat ik wil (niet alles
natuurlijk). Voor deze columns
krijg ik geen cijfer en kan ik al
mijn creativiteit in kwijt.
De afgelopen paar maanden
zag ik columns schrijven als
werk, maar nu weet ik weer
hoe leuk ik het ooit vond.
School mag dan niet altijd
even leuk zijn, soms zorgt het er
wel voor dat je andere dingen
weer gaat waarderen.
Liefs, Puck
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Slotweekend RKsv Wittenhorst
Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 mei een slotweekend
om het seizoen mee af te sluiten. Deze is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.
Voor de jeugdspelers worden er
op zaterdag enkele activiteiten georganiseerd. Ook is er dan een door Crist
Coppens verzorgde barbecue aanwezig
voor de bezoekers.

Horst Verhuur verzorgt deze dag een
stormbaan en er wordt een opblaasbaar dartbord geplaatst. Op zondag
hebben de seniorenteams de mogelijkheid om na de laatste competitie-

wedstrijd gebruik te maken van de
barbecue, voorzien van een muzikale
omlijsting en enkele activiteiten.
Kijk voor meer informatie op
www.rksv-wittenhorst.nl

Transfernieuws

Ilvy Sanders terug
naar Peelpush
Eredivisie-volleybalster Ilvy Sanders uit Melderslo maakt het
aankomende seizoen de overstap van Nering Bögel VC Weert naar
Peelpush uit Meijel.

Koningvogelschieten bij
Sint Lucia Horst
Traditioneel vindt op zondag 21 mei, eerste pinksterdag, bij schutterij Sint Lucia uit Horst het koningsvogelschieten plaats. Een oude traditie die nog steeds heel belangrijk is voor de verenging.
Op deze dag worden ‘s morgens
de koning en koningin van Sint Lucia
Horst aan huis afgehaald, waarna de
vereniging de eucharistieviering in de
St. Lambertuskerk in Horst bijwoont.
De activiteiten worden vervolgens
voortgezet op het schutterijterrein op

De Reulsberg in Horst. Het koningsvogelschieten start om 13.45 uur.
Er vinden verschillende wedstrijden plaats voor verschillende titels,
onder andere voor jeugdkampioen,
dameskampioen en de broederschapskampioen. Iedereen die deze

dag een schot wil wagen, kan dat
doen onder deskundige begeleiding.
Geïnteresseerden hiervoor dienen zich
wel te kunnen legitimeren. Op zaterdag 26 mei worden vanaf 20.00 uur
alle winnaars en de jubilarissen van de
verenging gehuldigd.

Opbrengst Goede Doelen Collecte
In Grubbenvorst vond van 9 tot en met 14 april de gezamenlijke collecte plaats. De organisatie heeft bekendgemaakt dat hiermee 18.009,04 euro heeft opgehaald.
Dit bedrag wordt ook dit jaar weer
over twaalf fondsen verdeeld, waarbij de donateurs konden aangeven

waar ze het aan willen doneren. Op
de eerste plaats gaat er 2.753,57 euro
naar KWF Kankerbestrijding, op de

tweede plaats 2.183,41 euro naar de
Hartstichting en 1.561,81 euro naar de
Maag Lever Darm Stichting.

De 21-jarige begon haar volleybalcarrière op 6-jarige leeftijd bij
VC Olsredlem in Melderslo. Toen ze
15 was, maakte ze de overstap naar
Peelpush, waar ze vijf jaar gespeeld
heeft. Afgelopen jaar ging ze aan de
slag voor VC Weert om meer ervaring op te doen en zichzelf meer te

ontwikkelen. VC Weert eindigde in
de eredivisie uiteindelijk bovenin de
play-outpoule. “Ik heb bij Weert een
leerzaam en mooi seizoen gehad”,
vertelt Ilvy, “maar ik miste toch wel
de club Peelpush. Toen coach Johan
Leenders belde, was de beslissing
redelijk snel gemaakt.”

AUTOSERVICE
JOHN WEIJS
APK
REPARATIE

DIAGNOSE

VELGEN

KEURING

AIRCO

ONDERHOUD

Autoservice John Weijs in America is een jong en
dynamisch bedrijf. Door toename van de werkzaamheden en uitbreiding van het bedrijf zijn wij op zoek naar:

1e allround autotechnicus
Als allround 1e autotechnicus met aantoonbare werkervaring
ben je in staat om zowel eenvoudige routinetaken uit te voeren,
alsmede meer complexe taken, die om specialisme vragen. Heb je
geen 8 tot 5 mentaliteit, dan zijn we wellicht op zoek naar jou!
Werkzaamheden:
- Uitvoeren van APK-keuringen.
- Onderhoudswerkzaamheden (klein en groot onderhoud).
- Diagnoses stellen met behulp van test- en diagnoseapparatuur.
Functie-eisen:
- Diploma 1e autotechnicus.
- APK-keurmeester.
- In het bezit van rijbewijs B.
- Ruime ervaring met het stellen van diagnoses.
- Ervaring met aircoservice.
- Je hebt een servicegerichte houding en beschikt over goede
communica�eve vaardigheden.
Wij bieden een moderne werkplaats met een prettige werksfeer,
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, een bijpassend
salaris en mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling.
Neem voor meer informatie omtrent deze functie contact op
met John Weijs: (077) 464 15 44 of stuur een mail met je
CV en motivatie naar info@autoservicejohnweijs.nl
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Elfde editie Gaellus Open Air
OJC Gaellus uit Tienray organiseert op eerste pinksterdag, zondag 20 mei, de elfde editie van het openluchtfestival Gaellus Open Air. De deuren van het festivalterrein gaan deze dag om 14.00 uur open en zowel nationaal
als regionaal talent vindt een weg naar de podia.
De organisatie kondigde als headliners de bands St. Tropez, EUT en
Orgel Vreten aan. Ook spelen bands
als Fungo Bat, Waltzburg en The Black
Marble Selection op het hoofdpodium. Met boekingen als Coolboxer
en Keezus Christus is de deur weer

opengezet voor regionaal talent uit de
gemeente. De laatstgenoemde is als
huisdj te horen op het kleine podium
samen met Beppie Kraftwerk en
Roellerdisco.
In de nacht is er net als afgelopen
jaren gekozen voor de wereldreis van

We Are The World. Het collectief, met
leden uit diverse uithoeken van Horst
aan de Maas, neemt de bezoeker binnen de muren van de jongerensoos op
een muzikale trip rond de wereld.
Kijk voor meer informatie op
www.gaellusopenair.nl

Museum De Locht

Lentedierendag
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 20 mei de
jaarlijkse Lentedierendag, wat samen gaat met diverse activiteiten en
demonstraties. Het museum is alle dagen geopend van 10.00 tot
17.00 uur.

Pinksterratelen voor eieren
De schoolmeisjes van Broekhuizen en Broekhuizenvorst trekken op pinksterzaterdag 19 mei al zingend en
ratelend door de straten van Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
De meisjes houden hiermee
de traditie van de Pinksterbloem
in ere. De Pinksterbloem, ook wel
de Pinksterbruid genoemd, is een
nabootsing van feesten die door
ouderen in het begin van de meimaand gevierd werden. Deze feesten
zijn inmiddels zo goed als verdwe-

nen, maar de kinderen hebben
hier een eigen draai aangegeven.
Het feest de Pinksterbloem is in de
omringende plaatsen niet bekend
of helemaal verdwenen, maar in
Broekhuizen en Broekenhuizenvorst
wordt deze traditie nog voortgezet.
Tijdens het feest wordt het mooiste

schoolmeisje uitgekozen en benoemd
tot Pinksterbloem (Pinksterbruid).
Deze bruid wordt versierd met bloemen en bloemenkransen.
Hierna trekt zij samen met de
andere meisjes zingend en ratelend
door de straten om geld en eieren op
te halen.

Taalcursus in bibliotheek Horst
In de bibliotheek in Horst kunnen Nederlanders en buitenlanders op inburgeringsniveau de cursus De Kracht
van Taal volgen. Het doel is om de zelfredzaamheid van de cursist te bevorderen.
Als je niet goed kunt lezen en
schrijven is een website begrijpen
moeilijk. Ook geld pinnen of lezen van
een bijsluiter is lastig. In de cursus De
Kracht van Taal zorgen een taaldocente en vrijwilligers voor de les en
begeleiding op maat.

Er wordt gekeken wat de leervraag is. De cursus wordt elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur gegeven.
Voor mensen met Nederlands als
moedertaal bestaat daarnaast de
mogelijkheid om op een ander tijdstip, binnen de openingstijden van de

bieb, met een vrijwilliger af te spreken. Belangstellenden kunnen een
afspraak maken voor een oriënterend
gesprek.
Het hele jaar kunnen mensen
instromen. Aanmelden kan bij Carla
Driessen via cdriessen@biblionu.nl

Selfies

‘Roosjes’ gezocht voor Rozenfestival
In aanloop de vorige editie van het Rozenfestival zocht de organisatie naar mensen met tatoeages van rozen.
Dit maakte vervolgens deel uit van een creatie op het festival. Dit jaar zoeken ze naar selfies van mensen die
vernoemd zijn naar de roos.
Rozen zijn al jaren een inspiratiebron voor namen. Denk hierbij aan
namen als Rosalie, Rosita, Rozalinde
of anders gewoon Roos. Hierbij kan

ook gedacht worden aan achternamen
als De Roos. Iedereen met een connectie in de naam die verwijst naar de
bloem kan een selfie insturen en zich

laten vereeuwigen in het mozaïek, dat
tijdens het festival te zien is. Selfies en
volledige naam zijn tot zondag 1 juli in
te sturen naar roosjes@rozendorp.nl

Zo zijn er een schapenscheerder en de imker aanwezig en vertellen leden van de Vogelwerkgroep
’t Hökske over het observeren van
vogels in de vrije natuur. Daarnaast
zijn er dieren aanwezig met een
hoog knuffelgehalte waaronder
jonge geitjes.

Hoog knuffelgehalte
De hondenschool Horst
organiseert een speurtocht voor

kinderen met eigen hond of
met leenhondje Pip. Kinderen
kunnen ook samen met de bakker
hondenkoekjes bakken.
Ook draait op de eerste
pinksterdag de veilingklok speciaal
voor de kinderen en is er een
optreden van de Muziekvrienden
uit Handel. Op tweede pinksterdag,
maandag 21 mei, speelt De Zwarte
Fanfare. Kijk voor meer informatie
op www.museumdelocht.nl

De juiste machine
voor uw terrein!
•
•
•
•

Maak een vrijblijvende afspraak voor een demonstratie of
meer informatie 077-4632341

Met of zonder
grasopvang.
Mulching, zij- of
achterlozing.
Benzine of diesel.
Front of
middenmaaier.

Een enorme keuze.
Bezoek onze
showroom en laat u
informeren.

Kijk voor meer informatie op www.lozeman.nl

Lozeman tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
077-4632341

BEGRAAFPLAATS DEKEN CREEMERSSTRAAT
De exploitatie van het kerkhof aan de Deken Creemersstraat in Horst
is in handen van de kerkhofcommissie. Het onderhoud van het kerkhof wordt
(gedeeltelijk) verzorgd door vrijwilligers. Onder andere is één ochtend per
maand een onderhoudsploeg actief met schoffelen en harken.
De kerkhofcommissie bestaat op dit moment uit 3 personen. De commissie heeft
behoefte aan uitbreiding en roept daartoe gegadigden op voor de functie van

Coördinator werkzaamheden begraafplaats
Taken van de coördinator:
●• aanspreekpunt voor de aannemer groenvoorzieningen
• afstemming met de onderhoudsploeg
• algeheel toezicht
• bijwonen vergaderingen van de kerkhofcommissie.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie?
Neem gerust contact op met telefoonnummer 077 - 398 38 91
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Agenda t/m 24 mei 2018
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Met dyslexie naar het VO!

Aspergefeest Grubbenvorst

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: Reach Up
Locatie: Van Vlattenstraat 167, Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein Grubbenvorst

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

zo
20
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ma
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05

MEGA Carbootsale
Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Oldtimer Peelrit

Lentedierendag

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Helenaveenseweg 10, Griendtsveen

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo
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Escape de Bieb

Lentedierendag

Tijd: 18.00-20.45 uur
Organisatie: BiblioNu en Kasteel Huys ter Horst
Locatie: BiblioNu Horst

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

Presentatie Jubileumboek Sparta ‘18

Internationale Model Vliegshow

Wandelvierdaagse

Tijd: 20.00-01.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging Sparta ‘18
Locatie: Sportcomplex ’t Spansel Sevenum

Tijd: 10.00-22.00 uur
Organisatie: Modelvliegclub Apollo ‘68
Locatie: Op de Kamp 4, Horst

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: De-4 Grubbenvorst
Startlocatie: Pastoor Vullinghsplein Grubbenvorst

The Weak Tape Release Party

Wandeling in het Schuitwater

Lezing over yoga en meditatie

Tijd: 22.00-03.00 uur
Organisatie: FVRcollective
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Demonstratie STYLE-VIl door
Jeannette Evers

Buitenfeest

Netwerkbijeenkomst armoede

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Meterik
Locatie: Speulhofsebaan 43a, Meterik

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Burger Advies Raad Horst aan de Maas
Locatie: Gemeenschapshuis De Zaal Griendtsveen

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

Receptie en reünie Sparta ’18
100 jaar
Tijd: 19.00-01.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging Sparta ‘18
Locatie: De Wingerd Sevenum

Aspergefeest Grubbenvorst
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein Grubbenvorst

GOA Pre-party

Open Tuin

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Fam. Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

CD-presentatie Souls Of Deaf

Gaellus Open Air

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 14.00-03.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Ook op
2e Pinksterdag
lekker shoppen

Maak kans op een gaaf
Auping Essential bed!
Kijk onze facebookpagina.

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

do
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05

Voorleesmiddag Kasteel Ter Horst
Tijd: 14.00-15.00 uur
Locatie: Kasteel Huys Ter Horst, Horst

Wandelvierdaagse
Tijd: 17.00 uur
Organisatie: De-4 Grubbenvorst
Startlocatie: Pastoor Vullinghsplein Grubbenvorst

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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zondag

Heilige mis

11.00

Huisarts en apotheek

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

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

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

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

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

Venray

Melderslo

Meterik

(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

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Horst

kerkdienst

18.00

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

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
18 t/m 20 mei 2018
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65
21 t/m 24 mei 2018
Dentilia
Centrum voor mondgezondheid
Helfrichstraat 14a, Venray
T 0478 58 14 58

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
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Graag even bestellen!
• 4 soorten vlees:
- gemarineerde karbonade
- gemarineerde kipfilet
- hamburger
- bbq worst
•
• 4 soorten saus:
- zigeuner
- cocktail
•
- knoflook
- bbq saus

10
borden/bestek
en servetten
kruidenboter,
stokbrood
wit/bruin

p.p.
95
en
sam

• 3 soorten salade:
- huissalade
- pasta kipsalade
- bbq salade
• koude schotel,
aardappelsalade

BUDGETBARBECUE!
www.jansenbartels.nl

America

Medische
zorg

*

SMART

NU

1195,*

Tummers

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

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

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • Precision Black • HDR 1000 • Smart TV met Smart Hub en One Remote Control

895,-

4K

ULTRA HD

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • High Dynamic Range (HDR) • TRILUMINOS-display • 4K HDR Processor X1 • MotionFlow XR

NU

GRATIS
BEZORGD!

UHD QLED TV / QE55Q6F

GRATIS
BEZORGD!

604,-

-/QLED

-/-

504,-

INRUILKORTING

1799,-

INRUILKORTING

1399,-

’’ m
55 c
9
13

Altijd al een grotere TV, UHD
of Smart TV gewild? Dan is dit uw kans!

10.00 - 16.00
Winkel Panningen geopend van
11.00 - 17.00
Overige winkels geopend van

2e Pinksterdag

11.00 - 17.00
Winkel Roermond geopend van
Overige winkels: gesloten

1e Pinksterdag

Openingstijden Pinksteren

UHD TV / KD55XE9005

ULTRA HD

4K

’’ m
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9
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Tummers

