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Alles geprobeerd en nog steeds last?

Voet-, knie-, rug- of heupklachten?

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op

www.podotherapiehermanns.nl
In de meeste gevallen biedt podotherapie de
uitkomst door therapie op maat te maken in de

Tel. 077 397 13 18vorm van steunzolen, ortheses en oefeningen.
Loop er dus niet langer mee en bel
voor een afspraak! 077 - 397 13 18

6

Horst aan de Maas:
Grubbenvorst, Horst, Meerlo, Sevenum

HH
Hermanns

www.podotherapiehermanns.nl
(Spor t) podotherapie
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‘Eigenwijzer
dan een paard’
Wie dacht dat je alleen op een paard kon rijden, heeft het mis. De zusjes Rian (15) en Imke (14) Engelen uit Evertsoord zijn al twee jaar bezig met het trainen van een
aantal kalveren van het melkveebedrijf van hun ouders. “We kunnen op de koeien rijden en ze kunstjes leren”, aldus de twee. Zaterdag 16 april zijn ze samen met koe Jetta
te zien bij de BZT Show van Zapp om de wens van een meisje dat altijd al op een koe wilde rijden uit te laten komen.

Rundje um ut Hundje

sportwater
2 flesjes voor
OP = OP

1

99

(per stuk 1,39)

vanaf zaterdag 15 april

Elke zondag open van 11.00 tot 17.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

“We zagen een filmpje op Facebook
van iemand die op een koe kon rijden.
Dat wilden wij ook”, legt Imke het ontstaan van hun bijzondere hobby uit.

Heel veel
geduld
“We bleven op internet zoeken
naar informatie en kwamen uit bij een
meisje uit Zeeland, die koeien traint
en op ze rijdt. Via Facebook kregen we
contact en vroegen we haar om tips.”
De zusjes begonnen met het trainen
van zes kalfjes. Dat vergde vooral heel
veel geduld, herhaling en beloningen.
“Eerst deden we ze een halster om en
leerden we de kalfjes om met ons mee
te lopen. Daarna gingen we steeds
verder. Een buiging maken, springen,
met een bal spelen, langzaam maar
zeker leren de koeien een hele hoop.
Toen ze 1,5 jaar oud waren, begonnen
we met op de koe zitten en uiteindelijk
konden we er zelfs op rijden met een

speciaal zadel”, aldus Rian.
Bijna alle kalfjes kun je dingen
leren, zegt Rian. “Eerst kijken we
vooral welke kalfjes schattig zijn
eigenlijk.” Imke voegt toe: “Maar niet
alleen dat hoor, we kijken ook naar
de ouders. Als een vader of moeder
heel snel kreupel werd, dan is het
kalfje misschien niet geschikt voor
de training.” Eenmaal bezig met de

training blijkt vaak dat niet alle koeien
er geschikt voor zijn. “Soms merk je dat
een kalf er geen plezier in heeft, of niet
tam genoeg wordt. Dan is het trainen
moeilijk, want het zijn sterke dieren.
Koeien zijn ook nog eens een stuk
eigenwijzer dan paarden. Als ze iets
niet willen, dan doen ze het ook echt
niet”, zegt Imke.
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Archeologisch onderzoek bij Huys ter Donck
Heemkundevereniging Sevenum start deze week met een archeologisch
onderzoek naar het voormalige Huys de Donck in het dorp. De vereniging
hoopt hiermee te kunnen lokaliseren waar het huis precies gelegen heeft.
Het onderzoek wordt in samenwerking met onder andere archeologisch
bureau RAAP uitgevoerd.

Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Tekenaar Jan de Beijer, die leefde
van 1703 tot 1780, maakte in zijn
werkzame leven veel tekeningen van
onder meer het Limburgse landschap.
Zo portretteerde hij in 1738 onder
andere Huys ter Horst in Horst en
ook het Sevenumse Riddermatigh
Huys ter Donck. De tekening laat een
groot woonhuis zien met twee torens.
Ruim vijftig jaar later werd een van
de torens op last van de toenmalige
eigenaars afgebroken, de rest van
het kasteel volgde in de loop van de
negentiende eeuw. Kapelaan Hons,
in de achttiende eeuw de rentmeester
van het kasteel, maakte aantekeningen
van de sloop van de grote toren.
Het bouwmateriaal werd verkocht aan
de plaatselijke bevolking. Volgens hem
bevonden zich nog duizenden stenen
onder de grond. De laatste adellijke
familie die het huis in handen had
was de familie De Renesse-Breidbach.
De plek waar het kasteel heeft gelegen
maakt nu deel uit van het perceel
waarop boerderij De Donck ligt aan de
Donckstraat.

Wim Coenen
Marieke Vullings
Kris Wijnands

Fundering van
het kasteel

Redactionele bijdragen
Anne Gubbels, Lucien Janssen,
Niels van Rens, Teun Stiphout en
Rosanne Vromen

De eigenaar van het perceel
meldde zich in augustus vorig jaar
bij de heemkundevereniging. Hij had
resten van de fundering van het kasteel
aangetroffen en ook al vaker stenen

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Menwedstrijden
Horst aan de Maas
gehele gemeente
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Rundje um ut hundje
alleen Horst

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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

Huys ter Donk zoals Jan de Beijer het in 1738 aantrof afbeelding: Heemkundevereniging Sevenum
en aardewerk uit de grond gehaald.
Hij nodigde de club uit verder onderzoek te doen. “We wisten wel dat
het kasteel ooit op dit perceel heeft
gelegen, maar de exacte locatie weten
we niet”, vertelt Mart Lenssen, lid van
de heemkundevereniging. De vereniging ziet dit dan ook als een uitgelezen
kans om meer te weten te komen over
Huys ter Donck. “En ook voor gemeente
Horst aan de Maas is het belangrijk dat
ze weet wat er precies in de grond zit.
We zijn dan ook blij dat de gemeente
medewerking heeft toegezegd.”
Tijdens het onderzoek wordt er
nog niet daadwerkelijk gegraven, zegt

Lenssen. “Het is een vooronderzoek.
Dat betekent dat er op diverse plekken
boringen worden gedaan om er zo
achter te komen waar bijvoorbeeld de
funderingen zich bevinden en hoe de
gracht heeft gelopen. Daarnaast vindt
er een geologisch onderzoek plaats.”

Afwachten
wat we aantreffen
Het perceel dat wordt onderzocht
is 60 bij 100 meter groot. Wat hoopt de
heemkundevereniging dat het resultaat
is van het onderzoek? Mart Lenssen:
“Er wordt nog niet echt gegraven,

dus we zullen nog niet concreet iets
uit de grond halen. Wel zijn er eerder
vondsten gedaan die dateren van 1300
tot 1700. Een grootschalige opgraving
zou natuurlijk wel mooi zijn.” Over een
eventuele bestemming van het terrein
is wel al nagedacht. Voorzitter Pete
Leijsten: “We zouden bijvoorbeeld de
contouren van het kasteel kunnen
opmetselen, zodat ze voor iedereen
zichtbaar worden. Ook denken we aan
het creëren van een landschapspark,
maar dat is nog allemaal voor de
toekomst.” Lenssen: “Eerst maar eens
afwachten wat we de komende week
aantreffen.”

Horst aan de Maas stemt tegen
associatieverdrag
De inwoners van Horst aan de Maas zien niets in het associatieverdrag met Oekraïne. Dat blijkt uit het referendum dat op woensdag 6 april op initiatief
van actiecomité GeenPeil werd georganiseerd. Het verdrag waarover werd gestemd bevat afspraken op het gebied van onder andere handel, economie,
politiek en veiligheid en moet de samenwerking tussen EU-landen en Oekraïne verbeteren.
Een opkomst van 30 procent was
nodig om het referendum geldig
te laten zijn. Landelijk was er een
opkomst van 32,2 procent, waarmee het referendum dus geldig was.
Hiervan stemde 61,1 procent tegen,
38,1 procent was voor. In Horst aan
de Maas was de opkomst wat lager
dan landelijk, 30,15 procent van
de inwoners ging naar de stembus. Daarvan was 64 procent tegen
goedkeuring van het verdrag, 35,6

procent stemde voor. Roy Bouten,
fractievoorzitter van de PvdA in Horst
aan de Maas, is teleurgesteld over de
uitslag van het referendum. ”Ik vind
het jammer dat er zo’n grote scepsis bestaat wat betreft het verdrag.
De PvdA is voorstander van een
goede samenwerking binnen Europa
en dit verdrag kan daar aan bijdragen.” Ook over de opkomst is Bouten
niet tevreden: ”Het is altijd goed als
mensen gaan stemmen en deze lage

Lekkerste appeltaart
uit Horst
De appeltaart van Miriam Joosten uit Horst is verkozen als lekkerste
in de wedstrijd Heel Noord Limburg Bakt. Guusje Oomen uit Sevenum
werd tweede.
De derde plaats was voor
Senna Janssen uit Baarlo. De finale
van de bakwedstrijd vond zondag
10 april plaats in het Hagerhof in
Venlo. In totaal streden tien finalisten om de prijs. De wedstrijd Heel

Noord-Limburg Bakt is een initiatief
van de Stijlfactorij en Rendiz. Met het
winnen van de wedstrijd komt de
appeltaart van Miriam Joosten op alle
menu kaarten van de zeven Rendiz
horecalocaties.

opkomst is zonde. De 30 procent is
echter gehaald, dus er zal binnen het
parlement een goede discussie plaats
moeten vinden over het verdrag.”

Verrast maar
tevreden
De SP was tegen het verdrag,
omdat het de corruptie binnen
Oekraïne zou vergroten. Anthony van
Baal, fractievoorzitter van de SP in

Horst aan de Maas, is verrast, maar
tevreden over de uitslag: ”Ik had
gehoopt op een meerderheid aan
tegenstemmers, maar dat de uitslag
zo overduidelijk is, komt voor mij
onverwacht.” Ook over de opkomst is
van Baal te spreken. ”Voor een eerste
referendum, met een onderwerp dat
zo pittig is, denk ik dat we tevreden
mogen zijn over deze opkomst.
Het parlement zal zeker iets moeten
met de uitslag.”

Aanbieding

Maak kennis met
Slender You Bewegingsbanken
en/of Vacumove

€50,00

€24,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Meedoen aan Iron Man in Nieuw-Zeeland

‘Gewoon schijt hebben
aan alles’

Heerlijke speltkoeken!

Maanden oefenen, het uiterste uit je halen en nog verder gaan, het is loodzwaar. “Je moet doorgaan.”
Thijs Pauwels (30) uit Sevenum zwom, fietste en rende de triatlonwedstrijd Iron Man in Nieuw-Zeeland.

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

VROEGE VOGEL

KORTING

BEN JIJ EEN

ZATERDAG

vroege vogel? 16 APRIL
van 9.00 tot 12.00 uur

OP HET HELE
ASSORTIMENT

”Twee jaar geleden zat ik in een
bar met een goede kennis van mij, het
stel Keith Morton en Ann Stocks. Ik had
het erover dat ik een keer iets wilde
doen dat mijn leven zou veranderen.
Zo kwamen we bij The Iron Man. Keith
zei dat als ik meedeed met de Iron
Man, dat hij voor mijn kost en inwoning
zorgde in Nieuw-Zeeland. Ik was
meteen verkocht. Ik had al eerder een
triatlon gedaan, maar nog nooit zo’n
zware tocht. Vanaf toen startte een
loodzware opdracht.”

Nooit achtergelegen
In totaal heeft Thijs 350 kilometer
gezwommen, 12.000 kilometer
gefietst en 2.600 kilometer gerend ter
voorbereiding op de Iron Man. “Mijn
coaches Jac Geurts en Twan Keijsers
hebben mij geholpen. Ik heb drie
maanden vrij genomen en vanaf toen
ben ik elke dag, de hele dag gaan
trainen. Eerst leren zwemmen bij HZPC
en looptraining bij de Peelrunners.
Na een tijdje kon ik een aantal keer
het meer in de Kasteelse Bossen
overzwemmen. Drie maanden voor

Iron Man ben ik vertrokken. Het was in
Nederland toen namelijk winter, dus
dan zwem je liever in warmer water.”
In Nieuw-Zeeland stond hij elke dag
in nauw contact met zijn familie en,
zeker niet onbelangrijk, zijn coaches.
“Jac Geurts heeft voor mij een schema
gemaakt. Elke dag van ’s morgensvroeg tot rond de avond was ik bezig
met sporten. Zonder hem had ik het
niet gered. Zo zwom ik soms al om
06.00 uur in een meer met een uitzicht
op de berg die ‘The Mountain of Doom’
wordt genoemd vanwege de films van
Lord of the Rings. Ik heb ook een dag
meegemaakt dat de straten blank stonden van de regen. Dan moet je toch.
Ik heb nooit achtergelegen op mijn
schema. Dan maar op de crosstrainer
thuis.”
Op 4 maart was het zover: Iron
Man ging beginnen. De adrenalinekicks schoten door Thijs’ lichaam.
Bijna mocht hij dan beginnen aan de
helse tocht tot aan de finish. “Je zag
aan alle deelnemers dat ze zenuwachtig waren. We begonnen met het
zwemmen. Het zijn 1.480 deelnemers

die allemaal tegelijk starten, dus het
was een chaos. Het leek meer op een
wasmachine. Als iemand zijn slag wilde
afmaken in het water en je hoofd lag
daar net, werd je gewoon onder water
weggeduwd. Op dat moment is het
gewoon schijt aan alles hebben.”
Nadat Thijs uit het water kwam
stootte hij zijn teen. “Die was helemaal
blauw en deed enorm pijn. De EHBO zei
dat ik even mee moest. Maar nee, dat
ging mooi niet door. Ik nam een pijnstiller en ben doorgegaan. Het kan goed
zijn dat hij gebroken is geweest, maar
op dat moment moet je van jezelf door.”
Thijs finishte met een tijd van
12 uur en 10 minuten. Hij zwom
3,8 kilometer, fietste 180 kilometer en
rende 42,2 kilometer. “Een prestatie
waar ik trots op mag zijn. Het mooiste
vond ik om te zwemmen. De marathon was het zwaarste om te rennen.
Vooral de laatste 8 kilometer. Fysiek
ga je echt stuk, maar je zegt constant
tegen jezelf ‘je moet door’. Binnenkort
staat alweer de halve Iron Man op het
programma in Kroatië. Die ga ik lopen
met Twan Keijsers. Ik heb er zin in.”

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op
groenrijk.nl of vraag het aan één van onze medewerkers.

ZONDAG OPEN!

20%
KORTING

GroenRijk Maasbree

Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijk.nl

Voor al uw witte, groene
en geschilde asperges
ook voor streekproducten

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00

Mackayweg 2, 5865AL Tienray - Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Informatiestickers op glasbakken
mensen deze achter. Om dit tegen te
gaan plaatste de gemeente spiegels
en informatieborden. Volgens een
woordvoerder van de gemeente is het
aantal bijplaatsingen niet afgenomen,
maar ook niet toegenomen.
“We hebben meer inzicht gekregen op
de bijplaatsingen en vooral over wat er
bijgeplaatst wordt. Het gaat dan vaak
om bijvoorbeeld vlakglas en dozen of

zakken waarin men het aan te bieden
afval meegenomen heeft”, aldus de
woordvoerder.
“Daarom worden er nu
informatiestickers geplakt waarop
bijvoorbeeld aangegeven wordt
dat vlakglas aan huis opgehaald
wordt. Om nog meer duidelijkheid te
verschaffen is onlangs huis-aan-huis
een afvalscheidingskaart bezorgd.”

Aanrijding?
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In december vorig jaar startte
de gemeente met een proef bij
enkele glasbakken in Horst aan de
Maas. Het komt namelijk volgens
de gemeente regelmatig voor
dat er afval bij de glasbak wordt
aangetroffen, wat niet in de bak
mag. Zoals aardewerk. Wanneer deze
spullen dan niet door de opening
van de glascontainer passen, laten

DEHERSTEL
HA

OP S
C

Op alle glasbakken komen stickers met daarop informatie over wat wel en wat niet in de glasbak hoort. Dit is
het resultaat van een proef van gemeente Horst aan de Maas met als doel het tegengaan van gedumpt glasafval.
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Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Verhalen van de straat
3/16

Burg. van den Berghlaan Tienray

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze
straten en hun namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd
zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook
eerder al de archieven in en is nu terug met een nieuwe reeks. In deze
aflevering de Burgemeester van den Berghlaan in Tienray.
voor de medewerkers van steenfabriek Van Daal op, toen zij staakten.
De Nieuwe Venlosche Courant schrijft
op 18 mei 1937: ‘(Van den Bergh)
stond hoog in ere en aanzien, zoowel
bij zijn gemeentenaren, als bij zijn collega’s en kennissen in den omtrek’.

De weg van Horst naar Tienray
was op 16 mei 1937 ’s avonds het
decor van een ernstig ongeval, dat
Pieter van den Bergh, burgemeester van gemeente Meerlo-Tienray,
het leven kostte. Op deze eerste
pinksterdag fietste de 55-jarige Van
den Bergh naar Tienray, toen hij ter
hoogte van het huidige Parkhotel
geschept werd door een hem tegemoetkomende auto. De auto kwam
na de botsing tegen een boom
terecht. De man was op slag dood.
De inzittenden van de auto verklaarden later tijdens de rechtszaak
dat ze niet eens gemerkt hadden
dat ze iemand hadden geraakt.
Burgemeester Van den Bergh werd
enkele dagen later onder grote
publieke belangstelling begraven
op het kerkhof van Tienray.
Pieter van den Bergh stond
volgens de geschiedenisboeken
bekend als een sympathieke
man. Zo trakteerde hij tijdens de
Tienrayse kermis alle schoolkinderen op dinsdagmiddag op een ritje
in de draaimolen. Ook nam hij het

Bekende
burgemeestersfamilie
De in 1882 in Veghel geboren Van
den Bergh groeide op in Horst waar
zijn vader notaris was. Zijn moeder was
Theodora Esser, een lid van de bekende
burgemeestersfamilie uit Venray. Pieter
van den Bergh werkte eerst voor
gemeente Nijmegen en werd op 8 juli
1919 benoemd tot burgemeester van
gemeente Meerlo-Tienray, waar ook
de dorpen Blitterswijck en Swolgen toe
behoorden. Hij woonde toen nog bij
zijn ouders in Horst, hoewel hij eigenlijk verplicht was in de gemeente te
gaan wonen. Omdat hij daarvoor geen
dispensatie had aangevraagd, werd
hij gesommeerd om voor 5 februari
1921 naar de gemeente te verhuizen.

Burgemeester Van den Bergh, zittend tweede van rechts, was beschermheer van de fanfare in Tienray
Op deze dag trok hij in hotel Wijnhoven
en verhuisde uiteindelijk naar de
Spoorstraat in Tienray.

Archieven
Op de avond van 16 mei 1937
fietste Van den Bergh om 20.00 uur
’s avonds van Horst naar Tienray, nadat
hij in Venray de Mariaverering had
bijgewoond. Daar werd hij door een
personenauto, die op de verkeerde

weghelft was geraakt, aangereden en
overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De chauffeur en vijf andere
inzittenden werden aangehouden en
naar de marechausseekazerne in Horst
overgebracht. Enkele maanden later
moest de chauffeur zich tegenover de
rechter verantwoorden voor zijn daad.
Volgens de archieven toonde de jonge
Venraynaar geen berouw en maakte
hij geen goede indruk op de rechtbank.

Er werd de maximale gevangenisstraf, negen maanden, tegen hem
geëist. Hij kreeg uiteindelijk een
gevangenisstraf van zes maanden.
Van den Bergh werd opgevolgd
door baron de Weichs de Wenne, op
dat moment ook burgemeester van
gemeente Wanssum.
Bronnen o.a.: archieven museum Sorghvliet,
gemeente Venray en Harrie Raaijmakers

‘Eigenwijzer dan Greenport Venlo
richt ontwikkelbedrijf op
een paard’
Vervolg voorpagina

“Je moet blijven proberen en doorzetten. We zijn er iedere week mee
bezig. Als we even tijd hebben, dan zijn
we bij de koeien.”
Op hun Facebookpagina ‘Onze
mukkies van de Slenk’ laten Rian en
Imke de vorderingen van de koeien
trainingen zien in foto’s en filmpjes.
En die vorderingen bleven niet onopgemerkt. Onlangs werden ze benaderd
door het kinderprogramma de BZT
Show van Zapp. In het programma
worden wensen van kinderen vervuld. Rian: “Er was een meisje dat de
droom had om op een koe te rijden.

Als verrassing heeft haar moeder
geregeld met de BZT Show dat ze dat
kan doen. Daarvoor mogen wij samen
met koe Jetta naar de opnames komen
en het meisje helpen om op haar te
rijden.” De afgelopen weken zijn Rian
en Imke daarom druk bezig geweest
met extra trainingen voor Jetta. “Het zal
even afwachten zijn of ze er ook zin
in heeft tijdens de opnames. Maar wij
zorgen er wel voor dat ze gaat lopen”,
aldus Imke. Imke, Rian en Jetta zijn
zaterdag 16 april te zien tijdens de
uitzending van de BZT-show tussen
17.40 en 18.40 uur.

De bestaande exploitatieorganisaties in het gebied Klavertje 4, ofwel Greenport Venlo, hebben zich verenigd in
één ontwikkelingsbedrijf voor het gebied. Gemeente Horst aan de Maas is samen met gemeenten Venlo en Venray
en provincie Limburg aandeelhouder van het bedrijf.

Over de samenvlechting van
DevelopmentCompany Greenport
Venlo, Trade Port Noord, Venlo
Greenpark, Villa Flora en Innovatoren
hebben provincie Limburg en de vijf
betrokken gemeenten, Venlo, Horst
aan de Maas, Venray, Gennep en Peel
en Maas, een principeakkoord bereikt.
Na de instemming van de
gemeenteraden en het Limburgs
Parlement wordt dit akkoord in de
tweede helft van dit jaar
geformaliseerd.
Het nieuw op te richten

Ontwikkelingsbedrijf Greenport
Venlo heeft uiteindelijk zo’n 300
hectare aan grond dat gebruikt kan
worden als bedrijfsterreinen en een
vermogen van 200 miljoen euro.
Naar verwachting levert de verkoop
van de grond uiteindelijk zo’n 15.000
banen op in de daar nieuw te vestigen
bedrijven. Aandeelhouders van het
ontwikkelingsbedrijf zijn provincie
Limburg en de gemeenten Venlo,
Horst aan de Maas en Venray. De
twee andere betrokken gemeentes
Gennep en Peel en Maas treden

uit het akkoord, omdat zij geen
grondbelangen meer hebben in het
gebied.
In het gebied wordt ook een
campus ontwikkeld, de Brightlands
Campus Greenport Venlo. Deze campus
komt rond Villa Flora en de Innovatoren
op het Floriade-terrein te liggen en
krijgt als focus voedsel, voeding en
gezondheid. Universiteit Maastricht
is onlangs gestart met het opzetten
van een eerste onderzoeksprogramma
in Villa Flora over gezond eten en
innovatie op het gebied van voeding.

Drumschool Marcel Siebers bestaat 12 ½ jaar!!

www.drumschool-marcelsiebers.nl
privé drumlessen op maat!

Dit vieren we met een (gratis)interactieve Latin drumworkshop door de
gerenomeerde nummer 1 latin drummer van DE BENELUX!

LUCAS VAN MERWIJK!!
WANNEER: zaterdag 07 MEI 2016
HOE LAAT: 13 tot 16 UUR
WAAR: Zaal FROXX, Venrayseweg 116, HORST
Max. 100 plaatsen drummersdeelname...

MELD JE AAN VIA
INFO@DRUMSCHOOL-MARCELSIEBERS.NL
Gesponsord door Reijnders Schilderswerken, Muziek Centrum Venray,
Lemmen & Keijsers Accountancy, Litjens Juwelierszaak Horst.

Bed & Breakfast Wertemerhoeve
in Evertsoord beloond
Wertemerhoeve B&B en Vakantiewoningen in Evertsoord is donderdag 7 april officieel ingedeeld in de klasse
van vier tulpen. Wertemerhoeve ontving vier tulpen na een bezoek van een mystery guest van Stichting Bed &
Breakfast Nederland.
De Nederlandse Bed & Breakfast
Classificatie stelt minimum
kwaliteitseisen aan deelnemende
B&B’s en geeft inzicht in de
kwaliteitsverschillen.

Deelnemende B&B’s worden
gerangschikt in klassen van 1 tot en
met 5 tulpen. Het classificatiesysteem
wordt uitgevoerd door Stichting Bed
& Breakfast Nederland en de controle

gebeurt door middel van een
mystery guest.
Een Bed & Breakfast met
vier tulpen heeft een uitstekend
kwaliteitsniveau.

en zo 05
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GEPLUKT Dianne Huijs-Verhaegh

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

Dianne heeft een jaar de opleiding
voor apothekersassistente gevolgd,
maar kwam er al snel genoeg achter
dat dit niet was wat bij haar paste.

In mannenwereld
gewerkt
“Eigenlijk heb ik nooit een
beeld gehad wat ik wilde worden”,
vertelt ze. Haar moeder adviseerde
haar om de meao (middelbaar
economisch en administratief
onderwijs) te gaan doen. “Hier heb ik
twee jaar voor directiesecretaressemanagementassistente geleerd.”
Na haar studie te hebben afgerond
heeft ze bij verschillende bedrijven
gewerkt. “Ik heb altijd wel in bedrijven
met machinebouw gewerkt, een beetje
de mannenwereld. Ik heb mijn werk
met heel veel plezier gedaan.”

Graag naar de
bioscoop

Samen met haar man Bart, zoontje Tygo, dochtertje Fabienne en Binky de hond, woont Dianne Huijs-
Verhaegh (41) in Horst. Bakken is haar grote hobby. Deze week wordt ze geplukt.
Dianne groeide op in Horst. Ze komt
uit een gezin met vier dochters. “Ook al
waren we met veel vrouwen thuis,
we zaten elkaar nooit in de haren.
Bij ons thuis was het altijd gezellig”,

verkeersongeval. “Het was heel
plotseling waardoor mijn wereld op
de kop stond. Maar met steun van
elkaar zijn we door deze moeilijke tijd
gekomen.”

lacht Dianne. Van de vier dochters is
Dianne het jongste. “Toen mijn zus
trouwde, was ik haar bruidsmeisje.”
Dianne was 10 jaar toen haar vader
overleed aan de gevolgen van een
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HANSEN
0478-550990
info@autobedrijfhansen.nl

Potgrond 40 ltr
€ 4,99 nu 3 zakken € 10,-

Nu weer volop:
Groente– en kruidenplanten
Perkplanten
Potterie
Fruitbomen en –struiken
Bloembollen en zaden

Hangpot Sundaville Red

€ 9,95

€ 15,49

Rhododendrons
Alle soorten/maten

- 25%

G E S P EC I A L I S E E R D I N

Verse
Weekendboeketjes!
Diverse maten

Acties geldig t/m 19 april

Op de Diep 9 Lomm
077-473 24 25
www.edhegger.nl
Open: ma t/m vrij 9.00 –17.30 za: 9.00 –16.00 zo: 10.30 - 16.00 (april en mei)

Oplossing vorige week:

7

7

19-11-15

Dianne vindt het leuk om nieuwe
mensen te ontmoeten en ervaringen
van haar en haar zoontje met andere
ouders te delen. “Zo heb ik een keer in
Horst staan kletsen met een moeder
van een zoontje met Asperger (ook een
vorm van autisme). Na een tijdje kwam
er nog een andere moeder bijstaan.
Alle drie hadden we een kind met een
soortgelijke stoornis in het autisme
spectrum en daardoor een raakvlak om
met elkaar over te praten. Ik merkte dat
ik de herkenbaarheid die we alle drie
ervoeren heel fijn vond.” Samen zetten
ze een oudercontactgroep op waar
ouders met elkaar kunnen praten over
het wel en wee van hun best bijzondere
kinderen. Inmiddels komt Dianne niet
meer zoveel naar de bijeenkomsten
van dit initiatief. “Wij hebben een weg
met onze zoon gevonden”, zegt ze.
In de toekomst wil ze een boek gaan
schrijven. “Hiermee wil ik mijn ervaringen, met mijn zoontje Tygo, kunnen
delen met andere ouders.”

8
9

6

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

1

Ervaringen delen
met andere ouders

Aanbiedingen!

VENRAY

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

1

Dianne is getrouwd met Bart.
“Ik kende hem al best een tijdje voordat
we iets kregen. Mijn vriendin had een
relatie met een vriend van Bart. Zo hebben we elkaar leren kennen. In eerste
instantie wilde ik er niet zoveel van
weten, maar het werd steeds leuker
met hem en inmiddels zijn we bijna
tien jaar gelukkig getrouwd.” Ze kregen
samen twee kinderen Tygo (11) en
Fabienne (7). “Toen ons zoontje wat
ouder werd en de wereld ging verkennen, merkten we dat hij soms erg
afwezig kon zijn. Ook toonde hij vaak
ongewenst gedrag.” Uit onderzoeken
bleek dat Tygo klassiek autisme heeft.
“Dit is ook de reden geweest dat ik destijds gestopt ben met werken. Tygo gaat
nu naar een speciale school waar hij
het erg naar zijn zin heeft. Dat geeft
ons ook een beetje rust.”In 2009 kwam
Moeders voor Moeders toevallig op

het pad van Dianne. Deze organisatie
verzamelt het hCG-hormoon van zwangere vrouwen om zo hormoonspuiten
te maken voor koppels die moeilijk
zwanger kunnen worden. “Het is een
geweldige baan en ik merk dat ik er
helemaal in thuis hoor. De waardering
die het werk met zich meebrengt is
super.” Dianne heeft veel verschillende hobby’s. Zo spreekt ze graag met
haar vriendinnen af. “Ik heb nog bijna
al mijn vriendinnen van de middelbare school. In de zomer zijn we een
weekendje naar Den Bosch geweest,
supergezellig was dat.” Ook houdt ze
van bakken. “Met kerst en verjaar
dagen maak ik alles zelf. Ook houd ik
van een goede film en ik ga graag naar
de bioscoop.”
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Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

VO OR AL UW

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

FS
TH U IS- & BEDRIJ

FEESTEN

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven,
hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen van
onze broer, schoonbroer en oom

Hub Thijssen
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.
Venray Jan en Stans Thijssen-Garé
Lise en Ruud
Meterik Peter Thijssen

Op 15 april 2016
vieren onze ouders en grootouders

Jac en Ans Cuppen-Hofmans
hun 50-jarig huwelijksfeest.
Het feest is in besloten kring.
Dankbare kinderen en kleinkinderen

Horst Joop en Annelies Thijssen-Driessen
Marc en Pauline
Sandra en Stephan

Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of
voor export, ook bedrijfsauto’s.
RDW erkend, direct geld.
Tel. 06 54 97 63 59.

Horst Carla en Sef Thijssen-Huijs
Mitch en Mieke
Glenn

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

Horst, 7 april 2016.
Correspondentieadres: Hoefblad 6, 5803 HR Venray.
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op woensdag 13 april
in de aula van het crematorium Venlo-Blerick.
Wij danken u voor uw steun en medeleven na het overlijden
en bij de uitvaart van Hub.

Dankbetuiging

Wij willen graag iedereen die ons op welke
wijze dan ook gesteund heeft, na het overlijden
van Hay Vaessen, hartelijk bedanken.
Will Vaessen
kinderen en kleinkinderen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te huur opslag-/werkruimte
van 100 m2 te Melderslo.
Tel. 06 12 15 62 22 / 077 398 28 96.
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
‘’Werken vanuit afstemming’’
Training van 5 donderdagavonden.
Invoelend vermogen vergroten en
verfijnen. Voor iedereen die onderwijst, traint en coacht of wil werken
met energie. V.a. 12 mei 19.30-21.30
www.marjonvandelooverbosch.nl
Valise Atelier & Natuur. Iets te vieren?
Iets organiseren voor een groep?
Wij hebben diverse mogelijkheden.
We maken een programma op maat
wat bij jouw groep past.
Info www.valise.nl

Te koop verse tulpen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Werken op de beste festivals?
Zoek jij een leuke (bij)baan?
L!nQ Event Group zoekt oproepkrachten
voor de op- en afbouw van diverse
(inter)nationale evenementen! Kijk
voor meer info en om te solliciteren op
www.linqeventgroup.nl.
Trap bekleden v.a. € 150,00
incl. tapijt en leggen!
Woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Gratis offerte bel: 06 16 37 45 14.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Muziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! www.jackenjolanda.nl
E.: jlmhanssen@planet.nl
Te huur vakantiewoning. Genieten
van rust, ruimte en natuur (vissen
toegest.) in Litouwen? Boek dan onze
sfeervolle 6 pers. vakantiewoning +
sauna direct gelegen aan meer.
Evt. incl. bootje. Bel voor info
06 31 65 46 26 (na 18:00).
Weekend-/ vakantiehulp bakkerij.
Derix de Echte Bakker is op zoek
naar een jongen of meisje die in
het weekend en de vakanties mee
wil helpen met het maken van
aardbeienvlaaien en aardbeientaartjes.
Tel. 077 398 10 85.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Oktoberfest im frühling
16 april am Reulsberg met de
Rosentaler, Da Ma Zoeë en DJ Hay
Vissers. Entree € 7,50 aanvang 20.00
uur www.streekrijders.nl
Xtra4people Niet lekker in je vel? Bel!
Xtra4people, Maryse 06 51 78 70 32
www.xtra4people.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Ze zijn er weer bij Kwekerij de Lifra!
40 jaar de Lifra 12,5 jaar Lifra junior!
Groot assortiment aan zomerbloeiers!
Meer dan 200 soorten en kleuren.
Altijd kwaliteit voor de laagste prijzen.
Geraniums 0,75 12 lobelia s voor 1,50
Hangverbena’s 0,75 dahlia’s 0,50
enz. Nieuw in ons assortiment, Rasco
bodemverbeteraar. Dit hele seizoen,
Non stop acties op bloemen en
planten. Open: ma t/m vr 9:00 t/m
19:00 za. 9:00 t/m 18:00
Kwekerij de Lifra Lorbaan 12A Veulen
06 14 21 76 97
Verloren een pet, een beanie van het
merk Beton Cire, kleur denim/blauw
met lederen sluiting achterzijde.
Bel 06 15 01 16 86.
Fietsenmarkt TWC Oranje Horst.
Op Koningsdag kunt u een fiets
verkopen of kopen op de fietsenmarkt
van Toer- en Wielerclub Oranje uit
Horst. De Merthal in Horst is open
vanaf 08.00 uur. Wij helpen u graag.
Hortensia’s veel soorten v.a. € 3,50.
Laatste week: beuken/liguster € 0,70.
Rhodo, viburnum, vlinderstruik e.a.
heesters (op stam). Open zaterdag
van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl
Gezocht kookvrijwilliger voor 1
avond in de week voor 8 personen
in een woongroep van Dichterbij,
gelegen aan de van Bronckhorststraat
in Horst. Reacties graag op mailadres:
bronck27@dichterbij.nl
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl
Woonhuis te huur.
Te huur tussenwoning in rustige
buurt nabij scholen de Twister en
Dendron. Huurprijs exclusief energie
695,00 euro. Reacties via
appartementhorst@gmail.com
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrumhorst.nl
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Geboren

Siem
6 april 2016
Zoon van Wouter en Sanne
Cox-Christiaens
Achter de Pastorie 29
5962 BB Melderslo

Geboren
12 april 2016

Catoo

Dochter van
Daan Driessen
en Karlijn Weijs
Het Veldje 13
5961 LB Horst

Geboren

Stan

6 april 2016
Zoon van
Ruud & Marloes
Slaats-Mejan
Luttelseweg 13
5975 VW Sevenum

Geboren

Zef

6 april 2016
Zoon van
Marije Freriks en Emil Spee
Broertje van Tim
Bakhuuske 45
5963 HD Hegelsom

Welkom stoer kereltje!

Geboren op
6 april 2016

Stijn
zoon van
Luciën den Haan en
Yvonne Vervoort
Bakhuuske 35
5963 HD Hegelsom

Schilderwerken

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 64 32 87

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Vogelmiddag
in America

verenigingen 07

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

Vogelwerkgroep ’t Hökske houdt in samenwerking met Aan de Drift
een vogelmiddag op zondag 24 april op de Lorbaan in America.
Op deze middag is er een struinroute te wandelen. De wandeling
gaat langs nestkasten waar vogels
broeien. Aansluitend is er informatie
beschikbaar in het informatiecentrum
op de Lorbaan. Vragen kunnen gesteld
worden aan de leden die aanwezig

zijn. Kinderen kunnen hun eigen
nestkast in elkaar timmeren. Tevens is
er een prijsvraag en kunnen kinderen
meedoen aan een vogelspel.
De middag is van 13.00 uur
tot 16.00 uur op de Lorbaan 9a
in America.

Kansen
voor kindcentra
D66 organiseert donderdag 21 april een interactief themacafé bij
Blok10 in Horst. Op het programma staat kansen voor kindcentra.
De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur.
Gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties streven naar integrale voorzieningen voor kinderen van
nul tot en met twaalf jaar: kindcentra.
Het aanbod voor de jeugd is te versnipperd, zo is de conclusie. Kindcentra
werken volgens één pedagogische
visie, met doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en
kind nabije zorg. Een breed en passend aanbod, ook op het gebied van
zorg, sport, muziek en cultuur onder
één dak en vanuit één organisatie.
Dat biedt meer ontwikkelingskansen
voor kinderen, is handiger voor ouders,
en geeft meer ruimte aan professionals. Kindcentra bieden kansen om
basisscholen in kleine dorpen open te

houden en onderdeel te kunnen zijn
van een bredere gemeenschapsvoorziening. Personen als Erno Mijland
(innovatiemanager bij Innofun), Hans
Theunissen (gedeputeerde provincie
Limburg), Jos Baggen en Gerryan
Huijs (directeuren van Scholengroep
Dynamiek en Kinderopvang het
Nest), Ger van Rensch en Martijn van
der Putten (wethouders onderwijs
van gemeenten Horst aan de Maas
en Venray) en Rob Willems (fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas) zullen
het programma vullen. Aanmelden
voor het interactievethemacafé kan
via d66horstaandemaas@gmail.com
of op de facebookpagina van D66
Horst aan de Maas.

Koningsspelen
in America
Basisschoolleerlingen van de Wouter in America gaan vrijdag 22 april
kennis maken met een viertal Americaanse verenigingen. Alle
activiteiten beginnen om 08.30 uur en vinden plaats op het terrein van
Jong Nederland en AVV in America.
Na het succes van vorig jaar gaat
de Wouter voor het tweede jaar weer
samenwerken met vier verenigingen.
Korfbalclub SV Oxalis, voetbalvereniging AVV, fanfare Sint Ceacilia en de
tennisclub America zijn hierbij aanwezig. Alle groepen van de basisschool
gaan deelnemen aan deze ochtend.
De kinderen worden verdeeld in twee

De tienjarige Bram van Bommel organiseerde zondag 10 april een bingomiddag voor het goede doel. De
opbrengsten van de bingo gingen naar KWF Kankerbestrijding. Op zondag 2 juni doen vele deelnemers, ook
uit Limburg, mee aan het beklimmen van de Alpe d’HuZes in Frankrijk. Zo ook de familie Van Bommel.Brams
opa is gestorven aan deze ziekte. Bram van Bommel is de jongste deelnemer in de groep van Big Challenge.
Big Challenge is een groep veehouders die gezamenlijk geld wil inzamelen voor het goede doel. Hiervoor
worden verschillende acties georganiseerd, zoals deze bingomiddag. De bingo vond plaats bij Froxx in Horst.

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

Help! Ik heb een asbestdak!
Wat nu?
Door: Thijs Lenssen, Accountant-Administratieconsulent
De laatste tijd is er steeds meer te doen over de asbestdaken die
overal in Nederland nog aanwezig zijn. Kortgezegd dient vóór 2024 alles
te zijn vervangen en afgevoerd. Eigenaren van daken die nadien nog
asbest bevatten zijn wettelijk in overtreding en worden bovendien qua
gebouw uitgesloten van verzekering. De komende tijd gaat de overheid
zelfs drone’s inzetten om Nederland op dat punt in kaart te brengen.

leeftijdsgroepen, onderbouw en bovenbouw. De verenigingen gaan passend
bij deze leeftijd de kinderen uitdagen
en laten ervaren wat hun vereniging te
bieden heeft. Het landelijk schoolontbijt vindt plaats om 12.00 uur bij het
clubgebouw van Jong Nederland. Om
12.30 uur is de afsluiting en tevens de
aanvang van de meivakantie.

Cursus
Wat Bloeit daar?
Ook dit jaar organiseert IVN De Maasdorpen weer de cursus Wat bloeit
daar? in Horst aan de Maas. De eerste cursusdag vindt plaats op zondag
22 mei en begint om 09.30 uur.
De cursus is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor wilde
planten en bloemen die daarover
meer wil leren. Voorkennis is niet
nodig. Vijf zondagen, verdeeld
over het voorjaar en de zomer,
nemen ervaren plantenkenners de
deelnemers mee naar buiten voor
een wandeling door een van de
natuurgebieden van Horst aan de

Bingomiddag voor goed doel

Maas. Deelnemers leren de belangrijkste bloeiende planten van dat
moment kennen. Ook leren ze al
doende waarop je moet letten bij
het herkennen of op naam brengen
van planten. Op 5 juni, 3 juli, 17 juli
en 4 september vinden de andere
cursussen plaats. Aanmelden kan via
jjp.bussemakers@hetnet.nl of bel
077 467 32 64.

Toch was er ook veel kritiek.
Onder de 35 vierkante mag zelf
worden verwijderd en met speciale
(gemeente)zakken afgevoerd naar
inzamelcentra’ s. Boven de 35
vierkante meter is een melding bij
de gemeente verplicht alsmede een
sloopvergunning en dient het dak
door een erkend bedrijf te worden
verwijderd en afgevoerd. Hierop
is overigens een subsidieaanvraag
(tot 31 december 2019) mogelijk
van 4,50 euro per vierkante meter
met een maximum van 25.000
euro. In combinatie met het
herplaatsen van zonnepanelen is er
zelfs nog extra subsidie mogelijk.
Asbest dat inpandig zit en geen
gezondheidsgevaar oplevert voor
derden, mag overigens blijven zitten.

Er zijn twee soorten asbestdaken: het
oude asbestdak (tot 1994 in productie
geweest) en het asbestvrije dak. Als de
eigenaar redelijkerwijs kan aantonen
dat het dak ná 1994 is aangebracht,
dan zou deze er van uit kunnen gaan
dat dit asbestvrij is (bij twijfel kan
men ook een laboratoriumonderzoek
laten doen). Een asbestvrij dak kan dan
overigens gewoon blijven liggen en
hoeft NIET te worden geruimd.
Tegen de tijd dat 2024 in zicht
komt gaat de afdeling handhaving van
de gemeente op pad en oordeelt in
eerste instantie zelf over de toestand
van de daken die er nog zijn. Bij twijfel
zal deze met de eigenaar in overleg
treden om het ‘bewijs’ van asbestvrij
rond te krijgen. Op die manier tracht
men de ‘good and the bad’ te traceren.
Wees dus voorbereid op verzamelde
bewijsstukken!

Fiscaal kunnen we hier in
voorkomende gevallen wellicht
op anticiperen. Als voldaan wordt
aan een aantal voorwaarden,
dan kunnen toekomstige kosten
bij ondernemers fiscaal al eerder
worden verrekend!
Maar ook bij particulieren kan
een en ander leiden tot correctie op
de WOZ waarde(belasting), waardoor
er tevens in Box I of Box III belasting
kan worden bespaard.
Asbest is dus ineens ook een
fiscaal aandachtspunt!

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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Valse hoop of onwetend houden/Hazenhorstweg
In het presidium (bestaande uit onder anderen de fractievoorzitters en
burgemeester) wordt de agenda voor de raadsvergadering voorgesteld.
D66 wilde in de raadsvergadering van dinsdag 5 april verder praten over
de ‘second opinion’ betreffende de grote uitbreiding van een varkensbedrijf aan de Hazenhorstweg.
Een belangrijk onderwerp.
Dit sleept zich al vele, vele jaren voort.
Het college werkt steeds mee aan het
verlenen van de vergunning. Tegen
de zin van de raadsmeerderheid. In
een ‘second opinion’, op wens van SP
en D66 opgesteld door een hoogle-

raar, stond dat de ontwerpvergunning
een serie tekortkomingen kende. In de
commissie Ruimte is dat aan de orde
geweest en SP, PvdA en D66 namen
daar een politiek standpunt in. Het kan
zo niet. Kennelijk tegen het zere been
van het college en twee coalitiepar-

tijen. Het CDA vond het onterecht en
niet passend dat er in de commissie al
politiek inhoudelijk was gesproken over
deze ‘second opinion’ en dat toehoorders hieruit valse hoop zouden kunnen
putten. Nogal paternalistisch gedacht.
En zoals vaker drukte een meerderheid in het presidium zijn visie door en
verdween het punt van de agenda. Dat
lijkt democratisch (meerderheid beslist)
maar is het niet. In een volwassen
democratie is het van belang dat de
mening van de minderheid gehoord

wordt. Door dit optreden wordt dat
uitgangspunt onmogelijk gemaakt. D66
staat voor een volwassen democratie.
Ook de mening van de minderheid
wordt publiekelijk gehoord waarna
dan pas de meerderheid beslist. In de
politiek gaat het om het uit kunnen
dragen van standpunten. Hier mag geen
blokkade zijn. Bovendien zijn de burgers
heel goed in staat om de debatten
op waarde te schatten. Kennelijk zijn
anderen van mening dat kritiek op de
ontwerpvergunning niet ter discussie

mag worden gesteld. De echte reden
daarvoor kennen wij niet, maar we
hebben wel onze vermoedens. Wij als
D66 vinden dit een ernstige zaak en
zullen daar zeker nog op terug komen,
waarbij wij ook de rol van de voorzitter
van de raad ter sprake zullen brengen.
Op deze manier bepaalt de meerderheid niet alleen de uitkomst, maar ook
waar wel of niet over gesproken mag
worden en dat is niet democratisch.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Veilig fietsen in Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas en onze regio wordt veel gefietst. Zowel woonwerk, als voor school en zeker ook voor recreatie en toerisme. We kennen
al veel veilige en mooie fietsroutes tussen onze dorpen. Slechts enkele
dorpen zijn nog niet met een vrij liggende fietsverbinding ontsloten.

Een van die ‘knelpunten’ is
de weg van America naar station
Horst-Sevenum. Tijdens de raadsvergadering van november hebben
we, samen met Essentie, het college
opgeroepen om mogelijke veilige

fietsverbindingen hier te onderzoeken.
Inmiddels heeft het college een aantal
opties onderzocht en aan de gemeenteraad gepresenteerd.
Nu zien we een aantal ontwikkelingen die een vrijliggende fietsverbinding

kansrijk kunnen maken. Zo staat in de
bestuursafspraken van het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg dat bestaande
routestructuren moeten worden
versterkt en geeft de provincie in het
nieuwe toeristische beleid prioriteit
aan het verlengen van de Greenport
Bikeway richting Brabant.
Om een volgende stap te zetten
hebben we, met de voltallige gemeenteraad, het college opgeroepen om de
variant van een vrijliggend fietspad

aan de noordzijde van de SpoorwegHoebertweg verder uit te werken,
hierbij maximaal op zoek te gaan naar
cofinanciering van partners zoals de
provincie en ons als raad op basis van
de uitwerking en financiële raming een
voorstel te doen toekomen.
We zijn blij met deze volgende stap
en blijven ons inzetten voor een veilige
en mooie fietsgemeente.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

DOE MEE AAN DE
STRAATVERSIERPRIJS
Hoofdprijs: BBQ ter waarde van €250,-

Woon jij langs het parcours van Rundje um ut Hundje? Versier dan samen met je buren
een stuk van je straat met ballonnen, slingers, vlaggen of wat je maar kunt bedenken
om de sfeer te verhogen. Doe mee en maak kans op één van de fantastische prijzen!
Meld je straat aan via info@rundjeumuthundje.nl
Kijk voor de spelregels op www.rundjeumuthundje.nl/straatversierprijs.html
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Geen onderzoek, toch locatiekeuze?
In november heeft de raad het college kaders meegegeven voor een
onderzoek naar de toekomst van een zwembad in Horst aan de Maas.
Eén van de kritiekpunten was dat het college toen al een locatiekeuze
maakte: de sportzone. De raad vond dit een voorbarige keuze.
Afgelopen week stond het zwembad op de agenda bij de gemeenteraad, puur opiniërend. Het bleek
hier echter te gaan over de te kiezen
locatie, wel vreemd als de wethouder
nog geen enkele locatie onderzocht

heeft. Hij maakt wederom de keuze
voor de sportzone. Het zou misschien
een goede keuze kunnen zijn, maar als
je geen onderzoek doet, weet je niet of
het de beste is.
Het is de bedoeling dat er eind

2016 een definitief voorstel ligt waar
de raad over moet beslissen. Als je
dan november 2015 de kaders van de
raad meekrijgt, in april met informatie
komt en nog geen enkele locatie hebt
onderzocht wekt dat bij de SP de indruk
dat de wethouder bij voorbaat vast wil
houden aan de keuze waarop hij in
november 2015 is teruggefloten.
Ook een van de kaders is een
volledige uitwerking van verschillende

varianten: verbouw huidig zwembad,
een nieuw te bouwen zwembad en
beiden uitgewerkt als gemeentelijk bad
en als privaat bad.Wanneer je de opties
voor een zwembad objectief wil onderzoeken is het belangrijk om meerdere
mogelijke locaties te onderzoeken en
niet meteen de eerste (en misschien
wel) de beste locatie te nemen.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Onderwerp wonen gaat ons allemaal aan
In de raadsvergadering van dinsdag 5 april is de regionale structuur
visie Wonen Noord Limburg vastgesteld.
Een vertaling van het POL
(Provinciaal Omgevingsplan Limburg).
Wonen: een belangrijk onderwerp in
dat POL voor ons als inwoners van
Horst aan de Maas. Horst aan de Maas
heeft wat woningbouw en grondposities betreft een goede positie.
Ondanks dat hebben we een grote
uitdaging op woongebied, waarin we
rekening moeten houden met
wensen van vandaag en toekomstige

ontwikkelingen. We zoeken in Horst
aan de Maas naar creatieve oplossingen (Heijmans one woningen,
huurwoningen in Berkele Heem,
inschakelen marktpartijen zoals
Wonovation) en pakken de kansen die
zich voordoen op woongebied.
Derecent landelijk aangenomen nieuwe
woningwet biedt ons als gemeente
meer mogelijkheden in de samenwerking met de woningcorporaties. Dit

betreft onder andere de zogenaamde
prestatieafspraken die we als gemeente maken met de woningcorporaties.
Samen met de bovengenoemde
creatieve oplossingen komt huren in de
kleine kernen, waar we ons als CDA
sterk voor maken, in zicht. De regionale
structuurvisie wonen Noord Limburg
biedt voldoende ruimte voor lokale
ambities en sturing, zonder de andere
partnergemeenten of onszelf tekort te
doen. In deze regionale structuurvisie
zijn vijf pijlers benoemd, te weten een
gezonde woningmarkt in balans:

nieuwbouw naar behoefte, de juiste
woningen op de juiste plek, dynamisch
voorraadbeheer, goed wonen voor
iedereen met aandacht voor doelgroepen, kwaliteit bestaande voorraad en
kernen meer centraal en een levensloopvriendelijke en duurzame regio.
We kijken uit naar de uitwerking van deze structuurvisie in het
Masterplan wonen van Horst aan de
Maas, waar alle uitdagingen rond
wonen aan de orde komen.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

20 april 2016

DAG VAN DE ALIMENTATIE
Alimentatie vaststellen is maatwerk

Er wordt gekeken naar wat er nodig is en naar wat

kind gebonden budget geleid tot massale herziening van

Kinderalimentatie en partneralimentatie: begrippen die

er kan worden betaald. Op grond daarvan wordt de

alimentatieverplichtingen.

bij een scheiding helaas vaak tot heftige discussies leiden.

alimentatie vastgelegd voor de toekomst.

Wij kunnen u helpen deze discussies te voorkomen door

Als advocaten zien wij dat bijna elke kinder- en partner-

TRC Advocaten biedt u de mogelijkheid om op woensdag

u te voorzien van een goed advies over de hoogte en duur

alimentatie gedurende de looptijd één of meerdere keren

20 april 2016 tussen 8.30 uur en 18.00 uur bij één van

van de alimentatie en u daar waar nodig te begeleiden bij

zou moeten worden herzien. Er verandert bijna altijd wel

onze kantoren (aan het Bolwerk 18 te Veldhoven of de

het maken van goede afspraken.

iets, waardoor de alimentatie niet meer passend is in

Hoofdstraat 19 te Horst) binnen te lopen om, geheel koste-

uw nieuwe situatie. Misschien bent u of uw ex-partner

loos, met een ervaren familierechtadvocaat te praten over

Betaalt u nou teveel of krijgt u juist
te weinig?

wel gaan samenwonen of misschien hebt u nog een kind

de vraag of u op dit moment nou teveel alimentatie betaalt

gekregen. Bent u van baan veranderd, hebt u of heeft uw

of misschien wel te weinig ontvangt.

Maar wat nu als er in het verleden al afspraken zijn

ex opslag gekregen of bent u juist minder gaan verdienen?

gemaakt? Je moet er niet aan denken om na verloop van

Misschien is de omzet in uw eigen bedrijf gedaald? Ziet u

Ook als er nog geen afspraken zijn gemaakt over een

tijd wéér de discussie met je ex aan te moeten gaan.

de kinderen vaker of minder vaak dan vroeger? Allemaal

partneralimentatie of hoe de kosten van de kinderen

Opnieuw stress, ruzie en kosten? Liever niet!

redenen om nog eens naar de alimentatie te laten kijken.

zullen worden betaald nadat u uit elkaar bent gegaan,

Loop vrijblijvend binnen

Dat begrijpen wij. Maar toch, leest u het volgende eens.

bent u van harte welkom!
Ook wijzigingen van overheidswege kunnen leiden tot

Als een alimentatie wordt vastgesteld, gebeurt dat bijna

herziening van alimentatie. Zo hebben de recentelijk

Het is eventueel ook mogelijk om een afspraak in de

altijd op basis van gegevens van dát moment.

gewijzigde belastingwetgeving en de verhoging van het

avonduren te maken.

Voor meer informatie, verwijzen we u
graag naar www.trc-advocaten.nl/nl/
dagvandealimentatie.
Als u meer vragen heeft of een afspraak
wilt maken voor in de avonduren,
kunt u contact opnemen met
mr. Ghislaine van Kooten, mr. Sander
Baetens en mr. Evelien Geerings op het
nummer 040 294 45 00 in Veldhoven of
mr. E. Plass op nummer 077 398 81 82
in Horst.
Evelien Geerings, Sander Baetens, Edward Plass en Ghislaine van Kooten. Familierechtadvocaten en tevens mediators bij TRC Advocaten.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Dan wordt het een bende’
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren: in het voorjaar volgen de feestdagen elkaar in rap tempo op. Veel mensen hebben dan een verplichte vrije
dag van hun werk. Niet iedereen vindt dit leuk. Toch zegt maar 18 procent van de inwoners van Horst aan de Maas dat ze zelf wil bepalen of ze
al dan niet vrij heeft op bijvoorbeeld eerste kerstdag of Hemelvaartsdag. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

De kerstdagen staan toch wel in de top drie
van favoriete feestdagen van inwoners van Horst
aan de Maas. Tijdens deze dagen met familie
samen zijn, dat vinden veel mensen belangrijk.
Sowieso is de decembermaand een favoriete
feestmaand. “We hebben dan verschillende
feesten in een maand: Sinterklaas, kerst en Oud
en Nieuw. We sluiten het oude af en beginnen
het nieuwe, gezellig samen met vrienden of
bekenden”, zegt deze inwoner. Ook carnaval is
een prima tijd om samen te vieren, vindt deze
persoon: “Effe alle zörg aan de kank, en dig lekker loate goan!” Er zijn ook mensen die helemaal
niets met de feestdagen hebben. “Ik ben meestal
blij als de feestdagen weer voorbij zijn. Er hangen
vaak zo’n verwachtingen aan vast. Het ’moet’ dan
gezellig zijn”, vindt iemand.

Inwonerspanel

1.672 leden

8%
weet 18%
niet eens
29%
oneens
45%
neutraal
Ik wil inbreng over vrij
op feestdagen

dochters en partner. Daarnaast vind ik dat
Inspraak hebben op welke officiële feestdag
Bevrijdingsdag veel belangrijker zou moeten
je al dan niet vrij hebt? Voor 29 procent is dit
worden gemaakt”,
niet nodig. “Nee zeg, als
reageert iemand.
iedereen inspraak krijgt
wordt het een bende”,
‘Ik ben tevreden zoals het is’
zegt deze inwoner.
TipHorstaandeMaas
‘In de zorg moet je werken met is een samenwerkings
Voor sommigen zou het
de feestdagen’
dan ook geen probleem
verband tussen
zijn wanneer er bepaalde
HALLO Horst aan de
‘Cultuur moet behouden blijven’ Maas en TopOnderzoek.
feestdagen geschrapt
worden als officiële
Voor meer resultaten
vrije dag. Daarbij gaat
of aanmelden voor
het onder meer om tweede paasdag, tweede
de volgende enquête, kijk op
pinksterdag en Hemelvaart. “Pinksteren, Pasen,
www.tiphorstaandemaas.nl
Hemelvaart zijn allemaal christelijk, daar heb
ik niks mee. Ik zou liever meer vakantie willen
Reageren?
of automatisch vrij op de verjaardag van mijn
www.hallohorstaandemaas.nl

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

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

Het Aardbeienland
voel je
welkom !

een bijzonder park
en naar
ieders smaak
lambada nu
op z’n lekkerst!

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

077-3970216

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

www.aardbeienland.nl

HET VOORJAAR KAN BEGINNEN
ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Hoek lounge set

Graniet tafels

LAGUNA

op voorraad

van 999,-.

599.-

899.voor:

voor:

Poot 6 x 6 cm
232 x 100 cm

NERGENS IN DE OMGEVING ZO’N GROOT AANBOD
MET ZULKE LAGE PRIJZEN. KOM EN VERGELIJK.

Industrielaan 4, Asten
T. 0493 670910 www.wiegersxl.nl

Eetkamer stoel
NEBA

Elders 199,-.
van 1099,-.
In 2 kleuren op
voorraad.

169.onze prijs

Meubels en Tuinmeubelen

Veel modellen Boxsprings
in onze showroom

499.onze prijs

Nu al 2 persoons
boxspring, geveerd
en gestoffeerd
matras + topper.

BIJNA AL ONZE MEUBELEN KUNNEN WIJ UIT
VOORRAAD LEVEREN. TEGEN OUTLET PRIJZEN

MA. 13.00 - 18.00 UUR
DI. T/M VR. 10.00 - 18.00 UUR VRIJDAG KOOPAVOND TOT 20.00 UUR
ZA. 10.00 - 17.00 UUR ZO. 12.00 - 17.00 UUR
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Bespreking Poll week 13

Snelheidscontroles op Nachtegaallaan niet voldoende
De snelheidscontroles op de Nachtegaallaan zijn onvoldoende. Daar is
60 procent van de stemmers op onze poll het mee eens, 40 procent stemt
tegen. Aanleiding voor deze poll zijn de verkeerstellingen die gemeente
Horst aan de Maas onlangs heeft uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat
85 procent van de automobilisten die over de Nachtegaallaan in Melderslo
rijden, 70 kilometer per uur of langzamer rijdt. De overige 15 procent rijdt
harder. Wethouder Driessen wil daarom gaan kijken naar de mogelijkheid
van snelheidscontroles op de Nachtegaallaan. Verkeersremmende

maatregelen vindt Driessen echter niet nodig. Hoewel het houden van
snelheidscontroles een goedkopere oplossing is, vindt het merendeel van
de stemmers dat dit niet genoeg is. Verkeersremmende maatregelen, zoals
het aanleggen van drempels, zijn effectiever. Omdat er veel scholieren
van het Dendron College over de Nachtegaallaan fietsen, is veiligheid hier
erg belangrijk. Gezien het feit dat veel automobilisten te hard over de
Nachtegaallaan rijden, zijn deze maatregelen nodig om de weg veiliger
te maken.

Ik neem altijd de trap
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het is deze week Nationale Traploopweek, een initiatief van het
Diabetes Fonds. Hiermee wil het fonds werknemers stimuleren om de trap
te nemen, want zitten is even slecht voor je gezondheid als roken. Veel
zitten verhoogt ook de kans op diabetes type 2. Alle beetjes extra beweging
helpen, zegt het Diabetesfonds. Niet alleen traplopen, maar ook staand
overleggen en een lunchwandeling maken. De trap nemen om je collega op
de eerste verdieping iets te vragen is ook maar een kleine moeite en het

is toch veel gezelliger om elkaar even in het echt te zien dan alleen aan de
telefoon?
Aan de andere kant: wat als die collega zich op de vijfde verdieping
bevindt en je ook nog eens een doos met boeken mee moet sjouwen?
Daarbij is de lift veel sneller, om nog maar niet te spreken van een
telefoontje. En tijd kost nu eenmaal geld in het bedrijfsleven.
Ik neem altijd de trap. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 14) > Nationale kinderherdenking is een goed idee
> eens 51% oneens 49%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Luchtkwaliteit expertisemeeting
Behoud de Parel was uitgenodigd voor een avond over luchtkwaliteit in
het Gouvernement waarbij verkeer, industrie en veehouderij aan de orde
kwamen. Hieronder volgt de ingesproken bijdrage.
Bij het bekend worden van de
vestiging van het NGB ontstond veel
onrust onder de bevolking. Dat bleek
uit de 400 mensen die een bijeenkomst tegen het NGB bezochten.
Alleen al het kippengedeelte van
dit bedrijf zou 100.000 kilo fijnstof
per jaar gaan produceren. Bij een
onderzoek van de GGD bleek dat de
fijnstofconcentratie in de regio met
ongeveer twee punten omhoog zou

gaan. De concentratie bleef daarbij binnen de normen. Echter binnen diezelfde
normen hebben wij in Nederland
volgens het RIVM al 18.000 vroegtijdige
sterfgevallen per jaar. Het geloof in de
overheid die zorgplicht zou moeten
dragen voor haar inwoners wordt
telkenmale ernstig geschaad.
Zij ziet toename van het Bruto
Nationaal Product als prioriteit.
Een verkeerde keuze ons inziens.

Het leefmilieu en de gezondheid van
haar burgers zou voorop moeten staan.
Het telkens vragen aan Europa om
uitstel van de normen vanaf 2010 is
ronduit schandalig. Ook die Europese
norm van zeven overschrijdingen
per jaar van 40 milligram per kuub
is nog veel te veel. Dat zou volgens
de World Health Organisation (WHO)
op 10 milligram per kuub moeten
liggen. Hoe kunnen we dit bereiken?
Allereerst het BNP als graadmeter van
groei laten vallen. In plaats daarvan de
netto nationale toegevoegde waarde
als maatstaf invoeren. We kunnen

in Nederland best toe met minder
activiteiten, zoals: veehouderij,
logistiek, energie, CO2, NOx,
ammoniak, productie, subsidie, maar
ook minder import en export. Kortom
een maatschappij gericht op kwaliteit
in plaats van kwantiteit.
Verder is het een kwalijke
zaak dat burgers en vrijwilligers
zich moeten organiseren en zelfs
procederen omdat politici en professionals hun verplichtingen ten aan
zien van de bevolking verzaken.
André Vollenberg,
Behoud de Parel

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

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
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nu ook
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Leibomen superact
ie
12-14 in pot

Nu het voorjaar dan echt is
aangebroken en de eerste korte
broeken in combinatie met witte
kuiten weer zijn gesignaleerd,
lijkt het alsof de natuur met een
race tegen de klok bezig is. Een
keer knipperen en hup! die
boom die er net nog kaal en grijs
bijstond, heeft nu een mooi
groen bladerenkleed. Maar ook:
een keer knipperen en het
onkruid heeft met een geplande
guerrilla-actie mijn tuin
overgenomen. Ik graaf, ik snoei
en ik trek. En als ik me omdraai
lijkt het alsof dat onwelkome
groene kruid zich als wraak
vertienvoudigd heeft. Vanaf de
schutting houdt een koppel
merels me nauwlettend in de
gaten. Omgewoelde grond
betekent namelijk voor hen een
paradijs van mieren, wormen en
andere kruipers. De duiven in de
grote conifeer bij de achterburen
hebben het te druk met andere
hobby’s. Pa duif wordt daarna
met een hoop kabaal de boom
uitgejaagd, terwijl ma het nest
in gaat richten.
Ha, het voorjaar. Ochtenden
waarop je bibberend in je
eigenlijk nog te dunne zomerjas
naar het werk fietst, maar je
bent die dikke winterjas intussen
beu. Het is de tijd van het jaar
dat we vertwijfelend naar de
zelfbruiner grijpen, want onze
armen en benen zijn nog veel te
wit voor Rokjesdag. Het is de tijd
van het jaar dat degenen onder
ons die gezegend zijn met
hooikoorts zich al hoestend en
snotterend door de dag slepen.
Maar het is ook het seizoen van
het eerste ijsje op de hand,
soezend in de warme
zonnestralen op het terras.

€ 49,95

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Inge Raedts
14 jaar
Sevenum
Citaverde College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Stitches van Shawn Mendes. Een tijd
geleden vond ik het een heel leuk
nummer, vanwege de vrolijke melodie.
Maar ik heb het zo vaak gedraaid, dat
ik het nummer nu niet zo leuk meer
vind.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Eerst naar opa en oma Wijhers, omdat
ik denk dat ze dat wel leuk vinden.
Daarna zou ik mijn nicht en neef
ophalen en naar de Mac Donalds rijden.
Dit hebben we namelijk ook gedaan
toen mijn nicht haar rijbewijs haalde.
Ik wil rond mijn zeventiende beginnen
met rijlessen, zodat ik meteen auto
mag rijden als ik 18 word.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog graag ooit naar Afrika reizen.

Welk specifiek land maakt mij niet uit.
Graag zou ik willen zien hoe de cultuur
in Afrika is en hoe armoede er nu écht
uitziet. Ook de natuur en de wilde
dieren spreken me aan. Het liefst zou
ik deze reis met familie maken, dat lijkt
me wel gezellig.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik een dag naar een pretpark gaan met familie en vrienden.
Dit omdat zij het belangrijkst voor mij
zijn. Een pretpark is altijd wel gezellig.
Welk pretpark maakt me niet uit, als
ik maar samen met mijn familie en
vrienden ben.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Beter links kunnen duiken. Ik ben
keeper van Sparta ’18 D1 meiden.
Links duiken vind ik lastig en daarom
wil ik nog meer oefenen zodat ik hier
beter in word. Een jaar geleden ben ik
op voetbal gegaan. Eerst wilde ik geen
keeper zijn, maar toen ik gevraagd

aan
Inge Raedts

werd om een keer in te vallen vond
ik het super leuk en ben ik ermee
doorgegaan.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Jean Raedts, dat is de vader van opa
Raedts. Mijn oma heeft veel over hem
verteld. Hij heeft veel heftige dingen in
de oorlog meegemaakt, zoals het leven
in een concentratiekamp. Zelf zou ik
hem daarover een paar vragen willen
stellen.
Wat deed je als kind het liefst?
Buiten spelen met mijn broertje Tom
en onze vrienden. We maakten vaak
boomhutten of gingen voetballen.
Eigenlijk waren we altijd buiten. In de
zomer speelden we ook verschillende
waterspellen, dat vond ik altijd super
leuk.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Hoogtevrees. Dit heb ik al mijn hele
leven. Ik denk dat ik het wel zou
kunnen overwinnen door een keer

parachute te springen. Het lijkt me wel
lastig om er vanaf te komen, maar
ik zou het wel super fijn vinden om
zonder hoogtevrees te leven.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Een vogel, omdat je dan de hele wereld
over kunt vliegen en dus veel ziet. Het
lijkt me leuk om alle culturen te zien.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
In de natuur, bij een vijver of een bloemenperk. Maar toch zou ik het liefst
gevraagd worden, omdat ik gewoon
vind dat de man dit moet doen.
Heb je een beste vriend of vriendin
en wat maakt hem of haar zo
bijzonder?
Anouk. Ze heeft een leuke persoonlijkheid en we hebben dezelfde interesses. Verder is ze altijd blij en ze is
gewoon heel erg lief en leuk. In groep
5 kwamen we bij elkaar in de klas en
werden we beste vriendinnen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Het liefst zou ik geen tatoeage willen.
Als ik dan toch moest kiezen zou ik een
klein hartje of bloemetje op mijn pols
willen. Dit zou dan symbool staan voor
de overleden mensen in mijn leven.
Maar over het algemeen vind ik tatoeages niet mooi, omdat je ze nog steeds
ziet als je oud bent.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
De superkracht om onzichtbaar te
kunnen zijn. Dat lijkt me handig bij
gênante dingen, dan ziet niemand je.
Zoals wanneer je tegen iemand praat
terwijl hij niet langs je loopt. Dit heb ik
namelijk al vaak meegemaakt.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan kleren, omdat ik er anders maar
onzin van zou kopen. Bijvoorbeeld
snoepjes. Kleren zijn tenminste nog
nuttig.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Yes, ik heb het eerste uur vrij! Ik heb
niet heel vaak het eerste uur vrij, dus ik
geniet er altijd van.

SCHOONMAAKMEDEWERKER KEUKEN

parttime m/v

MEDEWERKER ENTREE, MINIHAVEN
EN TOERISTENTREIN
seizoenswerk m/v

Interesse? Meer informatie is te
vinden op: www.schatberg.nl/vacatures

KAMPEREN, DINEREN EN RECREËREN IN LIMBURG!
DE SCHATBERG | MIDDENPEELWEG 5 | 5975 MZ SEVENUM | 077 467 77 77

Ik bak
er niets van
De zoete aroma die je
neusvleugels streelt. Je hart
dat tekeer gaat als een
drilboor wanneer je het ziet.
De tsunami van speeksel die
ontstaat zodra de deltawerken
van je mond zijn opengebroken. Je ademhaling die schokt
nadat je vork sereen het
goudbruine laagje doorboort.
De aardbeving in je buik als je
de eerste hap neemt…
Appeltaart is goddelijk.
Sterker nog, appeltaart verbetert
de wereld (nou ja, daar ben ik
van overtuigd). Horst aan de
Maas beschikt sinds afgelopen
weekend over een uitstekende
appeltaartbakster. De appeltaart
van Miriam Joosten uit Horst
werd namelijk zondag 10 april
bekroond met de hoofdprijs van
’Heel Noord-Limburg Bakt’.
Zelf ben ik niet zo’n keuken
prinses. Ik ben al een tijdje
zeventien jaar oud. Zeventien is
bijna achttien, en op je achttiende ben je vrij volwassen
(ahum). Dus daarom zou je
wellicht wel denken dat ik al
aardig kan koken. Helaas is dat
niet helemaal waar. Zo heb ik
ooit een spatel laten versmelten
in een pan die nog op een hete
plaat stond, vergeten een
metalen ovenplaat uit de
magnetron te halen en geprobeerd wafels te bakken in een
tosti-ijzer. Dat was allemaal geen
succes. Het maken van een taart
verloopt niet zonder de nodige
rondvliegende beslagspetters en
een mixer die op hol slaat.
Om vervolgens bij het openen
van de oven een gecremeerd
misbaksel aan te treffen. Daarom
profiteer ik als onhandige
koksmuts van de kookkunsten
van anderen. Ook vergaap ik me
aan akelig mooie foto’s van eten
in ingewikkelde kookboeken en
aan kookshowkoks die zó
enthousiast zijn, alsof ze aan een
infuus van Davitamon hebben
gelegen. Maar wie weet. Ooit, in
een verre, verre toekomst, word
ik misschien wel de beste
appeltaartbakster van NoordLimburg.
Rosanne
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Raadsvergadering 5 april 2016

Raadsinformatiebrief
over het zwembad
Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2015 heeft de gemeenteraad besloten dat het onderzoek van het college van B en W naar een nieuwe zwemvoorziening moet worden toegespitst op
twee mogelijkheden: verbouwing van het huidige zwembad of nieuwbouw op een nader te bepalen
locatie. Daarnaast wordt onderzocht of het nieuwe zwembad door derden of door de gemeente wordt
geëxploiteerd. Bovendien zijn tijdens dezelfde vergadering de kaders voor de plannen vastgesteld.
Met een raadsinformatiebrief (RIB) informeert
het college de raad over de voortgang en ontwikkelingen rond de nieuwe zwemvoorziening in
Horst aan de Maas. Normaal worden deze brieven in de raadscommissies behandeld, maar
het Presidium vindt de brief zodanig belangrijk,
dat de raad wordt voorgesteld om deze tijdens
de raadsvergadering van 5 april te behandelen.
Vooral één passage uit de RIB zorgt voor de
discussie in de raadszaal. In het betreffende
deel van de brief geeft het college aan om
rekening te houden met het burgerinitiatief
Sportzone in Horst. Binnen dit initiatief geeft een
aantal voorzitters van verenigingen hun visie
over samenwerking van verschillende sportverenigingen in de Kasteelse Bossen, waarbij
zij stellen dat daar ook het nieuwe zwembad
gevestigd kan worden. Volgens het college zou
een nieuwe zwemvoorziening prima in deze
plannen passen, maar zij moeten nog onderzoek doen naar verbouwing dan wel nieuwbouw. Om die reden schrijven zij in de brief,
worden deze onderzoeken conform de opdracht
van 24 november uitgevoerd, maar wordt bij
het onderzoek naar nieuwbouw de locatie
in de Sportzone als uitgangspunt genomen.
Voorafgaand aan het debat geeft voorzitter
Kees van Rooij aan eerst een technisch rondje
te doen om vervolgens opiniërend met elkaar in
discussie te gaan over het onderwerp.
Roy Bouten (PvdA) vindt de passage over de
Sportzone verwarrend, maar geeft direct aan
dat je goed verder moet lezen in de brief om
te concluderen dat het hier om een mogelijke
keuze gaat en nog niets deﬁnitief is vastgelegd.
Jos Gubbels (D66) vindt het een brug te ver om

ervan uit te gaan dat de Sportzone er komt en
is niet blij met de timing, waarmee het college
met de RIB komt. Hij vindt dat eerst de raad
aan zet is om beslissingen te nemen. Ook Aniet
Fonteyne (SP) is niet blij met de passage. Bij
haar is de indruk ontstaan dat maar één locatie
geschikt zou zijn en zij vraagt zich af of het college ook naar andere plekken voor een nieuwe
zwemvoorziening onderzoek gaat doen. John
Jenniskens van het CDA vraagt het college
de raad goed op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen binnen het onderzoek naar de
nieuwe zwemvoorziening. ‘Apart’, zo noemt
Bram Hendrix van Essentie het tijdstip waarop
het college met de RIB komt. Hij waardeert het
initiatief van het college om op deze manier de
raad mee te nemen in het denkproces. Hij ziet
de beslissing over een locatie voor een nieuw
zwembad als een losse keuze en wil eerst
meer informatie voordat de raad een deﬁnitieve
beslissing kan nemen.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

M • 8 apr.

Gemeenteraad HadM @RaadHad

pad tinyurl.com/gm56jxp
Raadsﬂitz aangenomen motie ﬁets

De 24 uur van…
Horst aan de Maas
Van vrijdag 20 mei 12.00 uur tot zaterdag 21 mei 12.00 uur komt de gemeenteraad 24 uur bij
elkaar voor een bijzondere bijeenkomst. Deze bijeenkomst geeft de mogelijkheid om ‘anders
te kijken, anders te zijn en anders te doen’. Het geeft inspiratie en is een andere manier om met
elkaar te werken, zodat er ook echt andere inzichten komen dan normaal ‘aan de vergadertafel’. De centrale vraag is: Hoe gaan we om met de dynamiek van de veranderende samenleving.
Er is veel beweging in de samenleving: de
‘participatiemaatschappij’, de inwoners die
initiatieven nemen en de overheid die zich terug
trekt en de rol krijgt om initiatieven te faciliteren.
De rol van de gemeente verandert.

aan de Maas gesprekken voeren, besluiten
nemen en communiceren. Raadsleden gaan
daarom samen met collegeleden en medewerkers van de gemeente inspiratie opdoen om
‘anders te gaan doen’.

Ook in Horst aan de Maas hebben we steeds
vaker te maken met grote thema’s waarbij inwoners of ondernemers initiatiefnemers zijn. Dit
betekent iets voor de manier waarop bestuurders en medewerkers van de gemeente Horst

Door op een bijzondere manier, niet zoals
normaal aan de vergadertafel, en 24 uur achter
elkaar met elkaar aan dit thema te werken,
komen er andere inzichten en ander gedrag:
anders kijken, anders zijn, anders doen.

Wethouder Ger van Rensch reageert op de
uitspraken van de verschillende raadsleden.
Hij stelt vast dat de raad zelf antwoord heeft
gegeven op de vragen die naar aanleiding van
de RIB zijn gerezen. Verder bevestigt hij dat de
keuze blijft tussen nieuwbouw en verbouwing
en dat alle opties open houden te verwarrend
is. Voorlopig wil het college deze twee sporen
blijven volgen.
Roy Bouten vindt het logisch dat gekeken wordt
naar het initiatief Sportzone, maar dat eerst
gekeken moet worden hoe kansrijk het initiatief
is. Volgens hem bestaat de Sportzone feitelijk
al, maar is het aan de raad om te bezien hoe
in de toekomst aan de ruimtelijke invulling en
ﬁnanciering ervan invulling wordt gegeven.

Een voorbeeld van de participatiemaatschappij in Horst aan de Maas is de Kopgroep van het
Gasthoês. De Kopgroep bestaat uit de toekomstige gebruikers en zij hebben zelf een 1e ruimtelijk
concept /c.q visie ontworpen. Op dinsdag 22 maart hebben de leden van de Kopgroep de raadsleden
informeel bijgepraat over dit ruimtelijk concept.

M • 8 apr.

Gemeenteraad HadM @RaadHad

Ruimte 20 april
Grondbeleid op agenda commissie
tinyurl.com/z8h2pad

Op dinsdag 12 april heeft de raad een openbare werksessie ter voorbereiding van de Kadernota 2016.
In deze nota worden de kaders voor de begroting van volgend jaar gegeven. De fracties geven in de
1e termijn aan, wat volgens hen in de Kadernota moet komen te staan. Vervolgens gaan zij met elkaar
hierover in debat. Ook hier is de leidende draad, het belang van de initiatieven van de burgers van
onderop. Hierbij valt de term "Doe Democratie".

M • 8 apr.

Gemeenteraad HadM @RaadHad

govergang Stationsstraat
Tennispark Sevenum en Spoor we
/zkqle6k
op agenda raad 17 mei tinyurl.com

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
14 april 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie
Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 19 april 2016 om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website.
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen “Damoclesbeleid / Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg (RIEC)”
en”Financieel Resultaat 2015 Sociaal Domein”.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 17 mei 2016 besproken.

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.

Voor deze commissie komt daarvoor in
aanmerking:
• (agendapunt 8) Voorstel tot het beschikbaar
stellen van een krediet van € 143.990,00 ten
behoeve van een grootschalige renovatie
van tennisbanen van tennispark Sevenum.

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

Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 20 april 2016 om
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in
Horst aan de Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Op de agenda staat onder andere het onderwerp “Grondbeleid”. Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 17 mei 2016
besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in
aanmerking:
• RV 5 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan HoogstraatLooierweg Broekhuizen.
• RV 6 Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Dr. Droessenweg
7 te Meterik.
• RV 7 Voorstel tot het beschikbaar stellen van
een voorbereidingskrediet van € 50.000,voor onderzoek naar de alternatieve noor-

delijke ontsluiting van de spoorwegovergang
Stationsstraat.
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Heb jij een beperking maar wil je wel graag sporten en meedoen
aan hardloopwedstrijden? Op 23 april vindt Rundje um ‘t Hundje in
Horst plaats. Speciaal voor jullie is er een Xloop georganiseerd. Dit is
geen aparte wedstrijd, maar de 2500 meter (normaal t/m 16 jaar) is
toegankelijk voor iedereen met een beperking. Natuurlijk mag je ook
aan de andere afstanden meedoen (mits je voldoet aan de
inschrijvingscriteria).

INSCHRIJVEN
Hoe schrijf je je in? Ga naar
www.rundjeumuthundje.nl en klik op
inschrijven. Op alle afstanden vul je bij
'klas' IKS in en de buddy vult IKSB in. Doe
je mee aan de Xloop, schrijf je dan in voor
de jongerenloop. Vul 112001 in als
geboortedatum.

GRAT
LOOP IS
SHIRT
LOOPT
BUDDY MEE
S
GRATI

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl.

Afstanden:
Bambinoloop (+/ 500m) t/m 8 jaar
Scholenloop (1.000m) 8  12 jaar
Jongerenloop (2.500m) 13  16 jaar
5 km vanaf 17 jaar
10 km vanaf 17 jaar

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

Nu...

Aqua
Bootcamp
voor mannen
en vrouwen

www.zwembaddeberkelhorst.nl

zaterdag 23 april 2016
Horst

Wanneer?

Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

18.00 uur
18.15 uur
18.45 uur
19.15 uur
20.00 uur

Positief Coachen

Theatervoorstelling
voor sportclubs

Wat zeg je als coach vlak voor een spannende wedstrijd tegen je sporters? Wat doe je als
trainer als de training voor geen meter loopt? En hoe ga je als bestuurder om met blèrende
ouders langs de kant? Bestel nu een gratis kaartje voor de humoristische theatervoorstelling
‘Wel winnen, hè!’ voor alle sportclubs in Horst aan de Maas!
Op dinsdagavond 19 april vindt in 't Gasthoês
in Horst de theatervoorstelling voor sportclubs
‘Wel winnen, hè!’ plaats. Deze voorstelling gaat
over het effectief begeleiden van (jeugdige)
sporters en het versterken van je club. Hoe
kun je met elkaar een cultuur neerzetten
waarin prestaties verbeteren, sportiviteit
toeneemt, meer pubers lid blijven en het aantal
vrijwilligers groeit?
De theatervoorstelling is bedoeld voor alle vrijwilligers bij sportclubs (zoals trainers / coaches
/ begeleiders, bestuurs- en commissieleden,
en scheidsrechters en juryleden) in Horst aan
de Maas.
Het verhaal dat deze avond wordt gebracht,
is gestoeld op praktijkervaringen van topcoaches en onderbouwd met jarenlang wetenschappelijk onderzoek.

De voorstelling wordt uitgevoerd door het theatergezelschap Positief Coachen. ‘Wel winnen,
hè!’ is reeds 300 keer op de planken gebracht;
daar kwamen in totaal 100.000 mensen op af.
De gemeente Horst aan de Maas biedt
sportclubs deze gratis voorstelling aan.
Je moet je van te voren nog wel aanmelden,
via www.welwinnenhe.nl. Let op: vol is vol!
Heb je al een kaartje gekocht, waarvoor je
betaald hebt? Dan ontvang je een email waarin
je leest hoe je het geld terug krijgt.
't Gasthoês ligt aan de Gasthuisstraat 25 in
Horst. De inloop is vanaf 19.30 uur; de voorstelling duurt van 20.00 tot 21.30 uur (zonder
pauze). Na aﬂoop is er gelegenheid om met
elkaar na te praten. Neem voor meer informatie
contact op met Gerard Lok van de
gemeente Horst aan de Maas, via e-mail
gemeente@horstaandemaas.nl

Wij bestrijden de
eikenprocessierups

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Laagheideweg 20
Past. Jeukenstraat 6
Grubbenvorst
Hagelkruisweg 11
Horsterweg 66
Sectie L, nr. 921

Hegelsom
Bosstraat 62

Meterik
Dwarsweg 8

Horst
Pastoorsveld 71
Jansenweg ongenummerd
Weltersweide 22B

Sevenum
Saardijk 7
De Hackert ongenummerd (kavel 42)

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes in de toppen van
vooral eikenbomen legt. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de
specifieke nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes
met brandharen en uitwerpselen.
Tussen begin mei en eind juni krijgen de
rupsen microscopisch kleine brandharen.
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen vervelende gezondheidsklachten geven.

Swolgen
Mgr. Aertsstraat 42

Om de overlast te beperken gaan wij de komende tijd de eikenprocessierups bestrijden.
Kijk voor nadere informatie over de bestrijding

en aanpak van de overlast op onze website:
www.horstaandemaas.nl Ook kunt u informatie
vinden op de website van GGD Limburg-Noord
(www.ggdlimburgnoord.nl). Indien u dan nog
aanvullende vragen heeft over de eikenprocessierups kunt u contact opnemen met team
Milieu (tel. 077 - 850 48 48) of mailen naar:
info@ggdlimburgnoord.nl

Horst aan de Maas in het teken van sport
Horst aan de Maas staat volgende week weer in het teken van sport. Wij en diverse sportverenigingen zetten tussen 16 en 23 april allerlei sportactiviteiten in de schijnwerpers, om
te laten zien hoe gezond en vooral hoe leuk sport en bewegen is. Er is aandacht voor allerlei
aspecten van sport; van sporten voor senioren tot een theatervoorstelling over positief
coachen zowel voor bestuursleden als alle vrijwilligers van sportverenigingen.
Op zaterdag 16 april is op het Lambertusplein
in Horst de officiële aftrap van de Sportweek.

van turnen, dans en freerunnen. Daarna
neemt de jeugd (basisscholen) van Horst
aan de Maas deel aan een gratis attractief
sport/cultureel festival, dat bestaat uit tien
verschillende onderdelen.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Zelf deelnemen aan sportieve activiteiten in de Sportweek Horst aan de Maas?

Na de opening door wethouder Bob Vostermans verzorgt Hosema een demonstratie

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

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Dat kan! Met dank aan een aantal verenigingen
en andere sportaanbieders, die in de periode
van 16 t/m 23 april hun training of programma
gratis open stellen voor een kennismaking
met hun sportaanbod. Alle activiteiten vindt
u in het onderstaande schema, of op
www.sportaandemaas.nl Kijk ook op:
www.facebook.com/sportaandemaas

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
We zijn weer geopend vanaf zaterdag 16 april
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

werken

www.aspergeboerderij-friesen.nl

America Tel. 06-12359686

Rechtstreeks van onze kwekerij...

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

met onze kennis, kwaliteit en service.
Ook voor zonweringen, glasservice,

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

3 stuks:

00
,
5

Franse
Geranium
Alle kleuren,
in 12 cm pot.
Uit eigen kweek!
3 stuks voor € 5,-

Deze werkzaamheden voeren
wij uit op verschillende
evenementen, zoals Lowlands,
Zwarte Cross, Paaspop en
Emporium.
Ben jij:

Bekijk al onze aanbiedingen op:

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

horramen en -deuren

www.plantencentrumvelden.nl

18 jaar of ouder?
Een enthousiaste aanpakker?
Flexibel inzetbaar?
Ook bereid om ‘s avonds of
’s nachts te werken?
Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, licht/geluid en site.

Klinkt dit als jouw perfecte
bijbaan? Stuur dan een
beknopte motivatiebrief + CV
naar: info@linqeventgroup.nl
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Meiden De Twister

Eindstand 4-2

Regiofinale
SVEB wint derby tegen DEV
KNVB-school
voetbaltoernooi

Door: John van Helden, voetbalvereniging SVEB
SVEB 1 uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst speelde zondag 10 april de wedstrijd tegen het eerste team van DEV
uit Arcen. De wedstrijd werd gespeeld bij de thuishaven van SVEB.

Eén van de meidenteams van basisschool De Twister uit Horst heeft zich
geplaatst voor de regiofinale van het KNVB-schoolvoetbaltoernooi.
Op woensdag 6 april wist het team een uitstekende tweede ronde te spelen,
waardoor de regiofinale nu een feit is.

Met volle inzet en overtuiging houdt Mike van Helden de bal binnen de lijnen (Foto: Thijs Janssen)

Tijdens deze tweede ronde werd
duidelijk dat het trainen onder leiding
van een jeugdtrainer van Wittenhorst
zijn vruchten afwierp. Het team,
samengesteld uit hockeysters, volleysters, zwemsters en één voetbalster

maakte het motto van basisschool De
Twister, ‘Bij ons telt elk talent’, helemaal waar. Twister I won drie van de
vier wedstrijden. Hiermee plaatste het
team zich voor de regiofinale, die op
woensdag 18 mei plaatsvindt.

VACATURE
VAKBEKWAME HOVENIERS
die ons team willen komen
versterken!

Het publiek had zijn plaats
amper ingenomen of de 1-0 had
al op het scorebord moeten staan.
Een door scheidsrechter Thijssen
toegekende strafschop werd door
Joris de Mulder ingeschoten maar
door goed keeperswerk gestopt
door Bram Wennekers. Met verzorgd
voetbal was SVEB de betere partij.
DEV beperkte zicht tot het spelen
van lange ballen op de kopsterke
spitsen Diewe Geurts en Edvin Besic.
Een lange bal werd door Edvin Besic
binnengekopt waardoor het 0-1 werd.
Ondanks deze tegenslag bleef SVEB
de bovenliggende partij. Tim Geurts
zorgde in de 25ste minuut voor de

gelijkmaker door een genomen vrije
trap.

Voorsprong
In de 30ste minuut kreeg SVEB
loon naar werken. Rick Tissen kreeg
de bal aangespeeld en schoot hem
in de korte hoek: 2-1. Terwijl SVEB
dacht met een 2-1 voorsprong de rust
in te gaan scoorde DEV uit het niets
de gelijkmaker. Na de rust kwamen
beide ploegen ongewijzigd uit de
kleedkamer. De toeschouwers gingen
er nog eens goed voor zitten maar
het spel van beide ploegen zakte naar
een bedenkelijk niveau. Naarmate
de tweede helft vorderde begon

SVEB beter te voetballen. In één van
de schaarse aanvallen van DEV kon
topscoorder Diewe Geurts in de 78ste
minuut uithalen, maar zijn schot werd
gestopt door Casper Lijnders. Enkele
minuten later liet Tim Geurts zien
waarom hij nog steeds één van de
bepalende spelers is binnen het team.
Tim zocht op snelheid de achterlijn
op en speelde de bal strak naar Sjors
Schatorjé die beheerst de 3-2 scoorde.
De resterende minuten kwam SVEB
niet meer in de problemen. Enkelen
minuten in blessuretijd wist Machiel
van Helden zelfs de voorsprong te
vergroten met een hard schot in de
linkerhoek. 4-2 werd de eindstand.

5-0 zege

Wittenhorst doet wat het
moet doen
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De wedstrijd die door het eerste team van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst niet verloren mocht worden
vond plaats op zondag 10 april. Gezien de stand op de ranglijst zijn wedstrijden tegen de laatste uit de poel, in dit
geval RVU uit Rothem, de moeilijkste en de ondankbaarste. Gelukkig werd de ernst door de spelers ingezien en
werd een keurige 5-0 zege behaald.
RVU uit Rothem zit al heel lang
in zwaar weer. Puntjes binnenhalen
is geen optie. De 1-1 vorige week
tegen hoogvlieger Bekkerveld was
een uitzondering. Vanaf het begin
kwam Wittenhorst op stoom. Het
bepaalde direct de wedstrijd en
creëerde meteen enige goede
mogelijkheden. De druk werd en
bleef groot. In de 17e minuut kwam
dan de mogelijkheid om te scoren.
Willem Heijnen werd binnen het
16-metergebied door de doelman
aangetikt, de scheidsrechter kon
daardoor alleen naar de stip wijzen.
Bram Rubie schoot prima raak, 1-0.

De thuisclub bleef onverdroten
de aanval zoeken. Het spel aan
beide zijden was wel matig, maar
er was maar één ploeg die voor een
doelpunt in aanmerking kwam. In een
vol strafschopgebied kreeg Willem
Heijnen in de 32e minuut de bal
toegespeeld. Hij kon het juiste gaatje
vinden: 2-0.
Een mooie ruststand dus om
de zaken nog wat aan te scherpen.
Dit had direct resultaat. Vanuit het
midden werd de bal in de ruimte
gespeeld. Willem Heijnen was er
als de kippen bij en kon richting
doelman Goessen opstomen.

Het schot dat volgde betekende
de 3-0. De wedstrijd was nu zeker
gespeeld. Een vraag was nu: blijft
het daarbij? In de 54e minuut
werd een prima voorzet van Bart
Zanders door Willem Heijnen
binnengewerkt, een papieren
hattrick dus: 4-0. Dezelfde Bart
Zanders kon even later de eindstand
op het scorebord brengen. Uit
een corner kon hij fraai de 5-0
binnenkoppen. De wedstrijd ging
hiermee als een nachtkaars uit.
Een wedstrijd winnen zonder goed
te spelen telt evengoed. Komende
zondag is Wittenhorst vrij.
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40 jaar MCC de Streekrijders, 40 jaar
vooral plezier
Wat begon met twintig leden is nu uitgegroeid tot een grote vereniging van vijfenzeventig leden. Motorcrossclub de Streekrijders uit Horst bestaan dit jaar veertig jaar en houdt daarom een groot jubileumfeest.

De geldprijzen zijn wat minder vertelt
Jakobs. “Als je op de eerste plaats
eindigt dan win je ongeveer vijftig
euro, dus dat is geen vetpot.”

nodig. Maar ze verdienen dan ook een
groot feest. Zo hebben we weleens
water over een crossheuvel gespoten.
Zo ontstond een grote plas waar je met
een stok overheen moest fierljeppen.
Ik kan je zeggen, niemand heeft de
overkant bereikt. We zijn allemaal wel
in voor een grapje.”

Je eigen
crossbaan
Een van de hoogtepunten in de
afgelopen 40 jaar is de komst van het
circuit op de Reulsberg in Horst vertelt
Kleeven. “Het is fantastisch als je als
club je eigen crossbaan krijgt. In 1978,
twee jaar na het oprichten van onze
club, is ons het gelukt. Onze baan
is een speciale baan en een van de
zwaarste van Nederland. Veel nationale
crossers verkijken zich op onze baan.
Het zand van het circuit is heel los, dit
is lastiger rijden. Als er eenmaal een
aantal races is gereden komen er gaten
in. Wanneer je in de lucht hangt met
de motor en dan landt op zo’n gat,
moet je de klap goed opvangen. Dit is
conditioneel erg zwaar.”
Naast de wedstrijden is er ook altijd
plek voor een feestje. Zo houdt MCC de
Streekrijders elk jaar een groot feest
voor de vrijwilligers en leden. “Zonder
vrijwilligers is er geen wedstrijd”,
aldus Jakobs. “Die hebben we echt
Iets moest er gebeuren, vond
Joop Kleeven, een van de oprichters van de motorcrossvereniging.
“Voor Horstenaren was er in de jaren
zeventig geen crossvereniging”, vertelt
Kleeven. “We moesten naar Lottum,
waar ze wel rijden.” Tijd voor actie en
zo richtte Kleeven samen met een aantal fanatiekelingen de motorcrossclub
in 1976 op. “Vanaf het begin was het

al een gezellig clubje. Natuurlijk wilden
we wel wedstrijden winnen, maar altijd
heerste er een gezellige sfeer. Die is nu
nog steeds aanwezig. Ik denk dat de
sfeer ons sterke punt is.”
MCC de Streekrijders is
aangesloten bij de Motorsport
Organisatie Nederland. Dit is een
amateursorganisatie. Maar dat wil
niet zeggen dat de club niet bij hoge

Kers
op de taart
Om het 40-jarig bestaan te
vieren, organiseert de motorcrossclub
een het groot feest, ‘Oktoberfest im
frühling’. Op zaterdag 16 april komt
er een grote tent te staan op het
circuit op de Reulsberg. Da Ma Zoeë
komt optreden, dj Hay Vissers zorgt
voor de tirolerplaten. Als kers op
de taart komt Rosentaler de Duitse
sfeer verhogen. “Iedereen is welkom
vanaf 20.00 uur ”, zegt Jakobs. “Het is
niet verplicht om in Bayerische
klederdracht te komen, maar het is
natuurlijk fantastisch als de hele tent
in een thema verkleed is. Met ons
25-jarig jubileum hadden we een
heus motorstuntteam die een show
weggaf, maar deze keer gaan we alles
overtreffen.”

toernooien rijdt. Richard Jakobs, twintig
jaar lid van MCC de Streekrijders, heeft
in de afgelopen jaren al heel wat
talenten gezien. “Als we kijken naar de
snelste op dit moment, dan is dat Roy
Hoeijmakers. Hij heeft ook een eigen
trailer waarin hij zijn motor vervoert.
Soms heeft hij wedstrijden in het
buitenland. Denemarken en Duitsland
zijn leuke adresjes voor hem.”

Oranjetocht TWC

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.uwtopslijter.nl

Tour- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst organiseert woensdag 27 april haar bekende Oranjetocht. Deze vrije
toertocht is onderverdeeld in vier verschillende afstanden. Het startpunt ligt bij de Mèrthal in Horst.

17,49

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

10,99

16,99

COEBERGH CLASSIC
Bessenjenever

CAPTAIN MORGAN
Spiced Rum
Gold

16,99

150 cl

100 cl

100 cl

100 cl

150 cl

SONNEMA
Berenburg

MALIBU COCONUT
Cocoslikeur

11,99

14,99

HOPPE
Jonge Jenever
of Vieux

GLEN TALLOCH
Very Old Scotch
Whisky

100 cl

18,99

25,99

JOSEPH GUY
VS Cognac

JOSEPH GUY
VSOP Cognac

70 cl

Toerfietsers hebben de keuze
om de Oranjetocht van 70, 95, 120
en 150 kilometer afstand te rijden.
Deze fietsers starten van 08.00 uur
tot 10.00 uur. De lange routes van 95
en 120 kilometer starten van 08.00
uur tot 09.00 uur. De Oranjetocht
van 150 kilometer start van 07.30

tot 08.30 uur. De routes van de
Oranjetocht lopen onder meer door
het natuurpark Maas-Swalm-Nette en
het Duitse natuurgebied Süchtelner
Höhen. Er is een pauzemogelijkheid
in Duitsland en er is ook een
materiaalwagen stand-by. Het dragen
van een helm is verplicht. Buiten

de gevorderde Oranjetochten om
organiseert TWC Oranje ook Oranje
Gezinstochten. Deze zijn vooral bedoeld
voor mensen op de gewone fiets.
De recreanten kunnen kiezen uit routes
van 30, 45 en 60 kilometer.
Voor meer informatie, kijk op
www.twcoranje.nl

100 cl

70 cl

Viña Villano
La Mancha, Spanje

Olifant

12,99

Jonge
Graanjenever

70 cl

11.99
100 cl

BOLS
Vodka Classic

8,99
70 cl

CAFÉ MARAKESH
Koffielikeur

EXCLUSIEF

27.

DOOS à 6 FLESSEN

50

BIJ TOPSLIJTER

Tempranillo-Cabernet Sauvignon
Airén - Sauvignon Blanc-Verdejo
75 cl. Per fles 5,49
[= per fles voor 4,58]

wk 15-16
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
Aanbiedingen geldig van 11-04-2016 t/m 24-04-2016
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Eerste wedstrijd Kevin
van Leuven
Door: Stichting van Leuven Racing
Onder koude omstandigheden werd zondag 10 april de eerste wedstrijd in de Superstock 1000 gereden op het
circuit van Silverstone in Engeland. Kevin van Leuven uit Swolgen noteerde een 23e plaats en wist zo
22 concurrenten achter zich te laten.
De kwalificaties verliepen onder
lastige weersomstandigheden,
koud en soms nat. De zondag
startte na wat nachtvorst goed voor
Kevin. Na een kleine aanpassing
noteerde hij een achttiende plek in
de warming-up. De racestart was
redelijk goed en Kevin kwam als

23e door. Hij reed in groep van een
acht coureurs. Kevin: “ Ik kon deze
groep goed bijhouden toen ik na
drie rondes merkte dat de grip veel
slechter werd. Ik moest dan ook
alle zeilen bijzetten maar zakte toch
langzaam terug. Aan het einde van
de wedstrijd was de band dan ook

dramatisch slecht. Ik werd als 26e
afgevlagd van de 45. Ik ben niet
tevreden over het raceresultaat. Dat
ben ik wel over de kwalificaties en
warming-up. Jammer dat het er nu
niet uit kwam in de race. De volgende
ronde is op Oulton Park op 24 april en
dan gaan we voor ‘up’.”

VCM kampioen
Door: volleybalvereniging VCM
Het team niveau 4.1 van volleybalvereniging VCM uit Meterik is op zondag 10 april kampioen geworden.
Het team speelde tegen de nummer twee van de ranglijst Brovoc uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst en tegen
Olsredlem uit Melderslo.
De meiden, Maud, Maud, Ilse,
Isa en Eva moesten nog één punt
binnenhalen om kampioen te worden,
maar gingen er deze dag met de
volle buit van acht punten vandoor.
Het team speelde eerst tegen de
nummer twee van de poule, Brovoc.
Hier had het team de vorige keer
van verloren, dus er moest meteen
voor de volle 100 procent gespeeld

worden. Het hele seizoen heeft het
team goed gespeeld, maar af en toe
lieten ze soms toch een puntje liggen.
Gelukkig werden de meiden niet
nerveus door de vele toeschouwers
en konden ze de druk goed aan.
Hierdoor werd het een mooie
wedstrijd waarbij deze keer VCM
won met 18-12 en 17-14. Na deze
overwinning wisten de meiden al dat

ze kampioen waren, maar een echte
kampioen wil alles winnen. Na een
half uur pauze en alvast een beetje
genieten van het kampioenschap,
kon de laatste wedstrijd gespeeld
gaan worden tegen Olsredlem.
Deze wedstrijd werd vol overtuiging
gewonnen met 23-12 en 22-10,
waardoor het kampioenschap
ruimschoots binnen was.

G-Hockeyteam Horst
genomineerd voor
prijs in Peel en Maas
Het G-Hockeyteam van Hockey Club Horst is genomineerd in de
categorie ‘Iedereen kan sporten’ van het Sportgala Peel en Maas. Dit gala
wordt jaarlijks georganiseerd voor sportverenigingen, sportploegen en
individuele sporters uit de gemeente Peel en Maas. Een bijzondere
categorie is ‘Iedereen kan sporten’, speciaal voor sporters met een
beperking.
Het G-Hockeyteam van Horst
bestaat sinds 2008. Doel is om
mensen met een verstandelijke
beperking plezier te laten
beleven aan de hockeysport.
Heleen Wijnands, coach van de
9 G-hockeyers is erg blij met de
nominatie. ”Natuurlijk is het super
dat we genomineerd zijn en daarmee

waardering krijgen. We gaan zeker
een gezellige avond beleven in
Panningen, en dat is natuurlijk het
belangrijkst.” Naast Heleen Wijnands
zijn Brigitte Cuppen, Pieter van den
Bosch en Rob van de Beuken de
trainers van het team. Het gala vindt
dit jaar plaats op vrijdag 15 april in
DOK6 te Panningen.

Doorgang Top
D-toernooi
Het Top D-toernooi in Grubbenvorst gaat dit jaar gewoon door.
Dat laat voetbalvereniging GFC ’33 weten.
Het toernooi dreigde van de
kalender te verdwijnen als gevolg
van een verschil van inzicht tussen
het hoofdbestuur van de club en de
toernooicommissie over de wijze
van organisatie. Onlangs werd een
ledenvergadering gehouden waarmee
volgens de verenging de impasse is
doorbroken. Gemeente Horst aan de
Maas heeft tevens in de zaak bemiddeld. “Op zaterdag 10 en zondag 11

september wordt op de velden van
GFC’33 in Grubbenvorst het 20e TOP
D-toernooi gehouden met VVV-Venlo
terug op de deelnemerslijst”, aldus
GFC’33. “De toernooicommissie blijft
actief binnen de vereniging GFC’33.
En over vijf jaar hoopt de club het
25-jarig jubileum van het toernooi te
vieren met enkele klinkende namen
van topclubs. Daarvoor wordt alvast
gespaard.”

Gelijkspel voor
Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo speelde zondag 10 april tegen
VV Helden. De competitie komt in de beslissende fase en dat betekent
automatisch dat er voor elk punt gestreden moet worden.
Helden nam het initiatief.
Dit waren ze eigenlijk aan hun
stand verplicht. Maar Melderslo
had de gehele eerste helft aardig
de controle en was ook gevaarlijker
in de uitvallen. Grootste kans was
al in de negende minuut waarbij
Paul Vullings zich knap vrij speelde
en de buitenkant van de paal
raakte. Helden was gewaarschuwd.
Naarmate de eerste helft vorderde
bleek ook dat Helden enigszins
moeite had met het goede spel
van Melderslo. Ze hadden steeds
meer kleine overtredingen nodig
om overeind te blijven. Voor rust
wisten beide teams niet te scoren.
Na rust kwam Helden iets sterker
opzetten, maar bij een afgeslagen
aanval kwam Paul Vullings goed door
over rechts, speelde Bart Verheijen
goed aan, die op zijn beurt de mee
opgekomen Dennis Gubbels in
stelling kon brengen en de verdiende
1-0 kon laten aantekenen in de
51e minuut.
Daarna werd het spelbeeld
zeer rommelig met minder goed
voetbal van de kant van Melderslo.
Veel kleine overtredingen van beide

kanten met ook een aantal gele
kaarten tot gevolg. Overigens was
het verder een sportieve wedstrijd.
Helden probeerde Melderslo onder
druk te zetten maar wist niet veel te
creëren. De uitvallen van Melderslo
werden spaarzamer en onzuiverder,
maar toch kwam er een moment
waarop de scheidsrechter de bal
op de stip had moeten leggen.
Bart Verheijen werd in de 64e minuut
neergehaald in het strafschopgebied
maar de scheids wuifde het weg.
Een foute beslissing. Jammer, want
daarmee was de kans op 2-0 en de
mogelijke beslissing in de wedstrijd
verkeken en bleef het vooral
spannend. Wat iedereen daarna
vreesde werd ook de waarheid.
Helden scoorde de gelijkmaker in
de 86e minuut uit een rommelige
situatie. Even dachten de Melderslo
supporters nog dat het doelpunt zou
worden afgekeurd, maar de scheids
was resoluut en nam het vlagsignaal
van de Melderslose grensrechter niet
over. Uiteindelijk werd het een 1-1
gelijkspel, dat met name op basis van
de tweede helft misschien terecht
te noemen was.
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Avv America wint van
Sporting ST
Door: voetbalbalvereniging Sporting ST
De wedstrijd tussen het eerste team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray tegen AVV America begon zondag
10 april precies om 14.30 uur.

Kampioenschap
Ons Plezier
In de 8e minuut werd het eerste
doelpunt in het doel Sporting ST al
gemaakt. Dit kwam doordat de spits
van America een overstap maakte
en Roy Theeuwen kwam hierdoor
alleen vrij voor het doel. Beide teams
probeerden ijverig kansen te creëren,
maar dit nobele streven leverde alleen
Sporting-man Rik Miltenburg een grote

kans op, hij kwam oog in oog te staan
met de keeper van America, maar hij
verzuimde om te scoren.
Na de thee viel de ausputzer
Tim van Rijswick uit hierdoor stond
de organisatie niet goed bij de
zwarthemden. America kon van de
slechte organisatie profiteren in de
57e en 59e minuut waardoor de

wedstrijd gespeeld was. Na deze snelle
doelpunten groepeerden Sporting
zich weer maar Thijs Gerrits kon niet
voorkomen dat hij de bal tegen de
hand kreeg. Hierdoor ging de bal op
de stip maar de Americaan miste.
Daardoor won America maar dat was
voor de oplettende lezer al duidelijk.
(Foto: Johan Ummenthun)

SV Oxalis in race om
veldkampioenschap
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
D-Day voor SV Oxalis in de wedstrijd tegen HBSV zondag 10 april. De nummer 2 Oxalis tegen de nummer 3 HBSV.
Minimaal twee punten moesten er worden behaald om in de race om het kampioenschap te blijven.

Door: beugelclub Ons Plezier Hegelsom
Beugelclub Ons Plezier 1 haalde zaterdag 9 april, één wedstrijd voor
het einde van de competitie, het kampioenschap binnen. De wedstrijd
werd gespeeld in Hegelsom tegen Meijel 2.
Met een klinkende 5-0 overwinning tegen Meijel 2 heeft Ons Plezier
1 het kampioenschap in de eerste
klasse binnengehaald. Na een moeizaam begin, waarin driemaal met
3-2 werd gewonnen en tweemaal
met dezelfde cijfers werd verloren,
kwamen de mannen op stoom. De
volgende twaalf wedstrijden werden
allemaal gewonnen. In negen van
die wedstrijden werden vier punten
behaald. Het was een kampioenschap
van de regelmaat. Heel even leek er
nog een kink in de kabel te komen
toen het uitduel tegen Maasbree 2
met 3-2 werd verloren. Echter dit
werd op overduidelijke wijze tegen
de Meijelse reserve rechtgezet. Juist

bij het behalen van het kampioenschap wonnen de mannen voor de
eerste keer allemaal. Met uitwedstrijd Tegelen 2 voor de boeg heeft
het team een voorsprong van zeven
punten. Het was een goede teamprestatie en zij kunnen zich kampioenen noemen. Onlangs ontvingen drie
leden van de Beugelclub Ons Plezier
een speldje van de Nederlandse
Beugel Bond. Toon Smits en Mart
Deckers kregen de speld door voorzitter Hay Hesen voor hun 25-jarig
lidmaatschap van Beugelbond tijdens
de jaarvergadering opgeprikt. Bér
Verdellen, al 50 jaar lid van de
Beugelbond, ontving zijn speldje aan
huis uit handen van de voorzitter.

Hovoc heren dichter
bij kampioenschap
Door: volleybalvereniging Hovoc uit Horst
Heren 1 van volleybalvereniging Hovoc speelde zaterdag 9 april de
wedstrijd tegen het eerste herenteam van volleybalvereniging Vludoc uit
Nuth. De wedstrijd werd gespeeld in de Dendron Sporthal in Horst.

SV Oxalis startte erg overtuigend
en mede door de steun van het
publiek werd een goede overwinning
van 12-9 behaald. Er werd gestart
met een gewijzigde opstelling en
dit zorgde toch wel voor de nodige
spanning in de ploeg. Oxalis nam
meteen initiatief en kwam op een 1-0
voorsprong. HBSV leek even tijd nodig
te hebben maar kwam terug tot 1-1.
SV Oxalis bepaalde echter de wedstrijd
door steeds weer uit te lopen. Ze zag

de voorsprong gestaag groeien. HBSV
had deze eerste helft geen antwoord
op de verdedigende druk van Oxalis.
De kansen die gecreëerd werden,
werden deze keer prima afgemaakt en
met de rust was de stand dan ook 7-4.
Na de rust kon Oxalis de
voorsprong nog uitbreiden naar 8-4.
Het was echter HBSV die met drie
doelpunten op rij de achterstand terug
bracht naar 8-7. Na een time-out
pakte Oxalis weer het eigen spel en

de felheid op van de eerste helft.
Door twee mooie afstandsschoten
liep Oxalis uit naar 10-7. Met nog acht
minuten op de klok was het aan HBSV
om de druk op te voeren. Oxalis bleef
in deze fase de bal rondspelen en
de uitgespeelde kansen verzilveren.
Hierdoor kon Oxalis de wedstrijd goed
uitspelen en won het overtuigend
met 12-9. Oxalis liet zien dat zij nog
zeker meedoet in de race om het
kampioenschap.

De heren van Horst staan nu zes
punten los op de nummer twee
waardoor het kampioen steeds
dichterbij komt. Het risico van deze
stand is dat de heren zich al rijk gaan
rekenen. Dat was in de eerste set
duidelijk te zien waardoor het enthousiasme van de heren niet zichtbaar
was. De eerste set werd wel met
25-20 gewonnen, maar in de tweede
set was er nog weinig verbeterd.
Vludoc had haar opstelling gewijzigd
en dat leverde meteen een achterstand op voor Hovoc. Hovoc bleef bij
maar uiteindelijk verspeelde het haar
kansen en werd het 22-25.
Meteen vol erop was het devies
voor de derde wedstrijd en dat was
hard nodig. Met een 7-1 voorsprong

werd het Vludoc lastig gemaakt. Maar
verdedigend spel en strakke serviceseries maakten dat Vludoc weer gelijk
kwam bij 15-15. Er werd voor elk punt
gewerkt. Uiteindelijk kroop Hovoc
een klein stukje vooruit en werd met
25-22 de set binnengehaald.
De spirit zat er dan nu wel
in, maar het mocht nog wel wat
meer. De concentratie was wat
aangescherpt en dat was te zien.
Weinig persoonlijke fouten en een
makkelijker scoren. Uiteindelijk had
Vludoc niets meer te zeggen en
met 25-16 werd het 3-1 voor Hovoc.
De komende wedstrijd is tegen de
drie na laatste, Heerlen. Als daar
vijf punten worden gehaald is het
kampioenschap voor Hovoc een feit.
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Meterik wint van
Kronenberg

Tweemaal brons voor
Judith van Meijel op NK

Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste herenteam van RKSV Meterik speelde zondag 10 april de
wedstrijd tegen de heren van Kronenberg 1. De wedstrijd werd gespeeld
in Kronenberg.

Door: zwemvereniging HZPC-Horst
De wedstrijdzwemmers van HZPC hebben van woensdag 6 tot en met zondag 10 april, tijdens de Swimcup/
Nederlandse Kampioenschappen, erg goed gepresteerd. HZPC nam deel met zes zwemsters en twee zwemmers. Zij
waren samen goed voor 29 starts, waarvan 20 persoonlijke records, 16 finaleplaatsen en twee bronzen medailles.

Normaal gesproken een altijd
aardige derby, maar de vraag van de
vele supporters was of Kronenberg
na de twee nederlagen weer bij de
les zou zijn en het koploper Meterik
moeilijk zou maken. Het antwoord
kregen de supporters al vrij snel, in
de tweede minuut mocht Dirk van
Rengs de 1-0 voor Meterik binnenhalen. Kronenberg oogde onzeker,
maar de Meterikse spelers verzuimden om snel afstand te nemen en
het publieke te vermaken. In de 25e
minuut werd de niet te missen kans
wederom door Dirk van Rengs benut.
Op dat moment doordrukken zou de
score flink kunnen doen oplopen maar
Meterik paste het tempo volledig aan,
in een laag tempo de bal rondspelen, aan Kronenberg. Voor spelers en

toeschouwers was het rustsignaal
welkom. In de 55e minuut kon Dré
Peeters de tegenstander zijn hakken
laten zien en beheerst werd de 3-0
voor Meterik gemaakt. Enkele tellen
later miste Dirk van Rengs een vrije
kop kans. Bram Wijnhoven redde de
Kronenbergse eer door van afstand de
keeper te vangen, al werd hem dan
ook geen obstakel in de weg gelegd.
Al met al een inspiratieloos schouwspel. Van Kronenberg misschien nog
wel begrijpelijk na de grote nederlagen en vergooide kansen, van
Meterik als medekoploper mag je
meer passie en spelvreugde verwachten. De belangrijkste drie punten zijn
binnengehaald, maar er zal met meer
passie en beter voetbal voor de dag
gekomen moeten worden.

Fietsenmarkt Horst
Toer- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst organiseert op woensdag
27 april haar jaarlijkse fietsenmarkt in de Mèrthal in Horst. De fietsenmarkt is open van 08.00 tot 14.30 uur.
Tijdens de markt kunnen mensen
hun fiets te koop aanbieden of op
zoek gaan naar een andere fiets.
Vanaf 08.00 uur kunnen verkopers
hun fiets afgeven aan vrijwilligers van
TWC Oranje. De verkoper mag de prijs
zelf bepalen. Als de fiets verkocht
wordt, wordt er direct afgerekend.
Tien procent van de verkoopprijs gaat
naar TWC Oranje voor de door hen

verrichte inspanningen. Als de fiets
niet verkocht is, mag de eigenaar
hem weer mee naar huis nemen.
Ophalen van de fietsen kan tussen
14.30 en 15.00 uur. De fietsclub raadt
aan om de fiets in goede staat en
gepoetst te koop te zetten.
Voor meer informatie, kijk
op www.twcoranje.nl of bel
06 53 38 00 82.

De bronzen medailles werden beide behaald door Judith van
Meijel. Donderdag behaalde ze op
de 400 meter wisselslag haar eerste NK-medaille ooit bij de senioren.
Niet alleen de medaille was bijzonder,
de race ging ook gepaard met de
nodige spanning en een heel mooi
persoonlijk record. Alsof dit nog niet
genoeg was, zwom ze ook naar het
brons op de 200 meter vlinderslag.
Op de 50 meter schoolslag, 200 meter
wisselslag en 200 meter schoolslag
kwalificeerde Judith zich met persoonlijke records voor de finales. Met het
oog op andere finales zwom ze hiervan
alleen de 200 meter schoolslag.
Ingrid van Horen kwam vier keer

aan de start, op de 100 en 200 meter
vlinderslag en 200 en 400 meter
wisselslag. De laatste drie afstanden
noteerde zij tijden die goed waren voor
finaleplaatsen. Ook verbeterde zij haar
persoonlijke record op de 200 meter
wisselslag met ruim 1 seconde.
Koen Koster kwam vier keer aan de
start en verbeterde op alle afstanden
ruim zijn persoonlijke record. Op de
200 meter schoolslag, 100 meter rugslag en 400 meter wisselslag behaalde
hij finaleplaatsen. Manon Koster startte
op de 100 en 200 meter vlinderslag,
200 en 400 meter wisselslag en 400
meter vrijeslag en zwom op alle afstanden dikke persoonlijke records van
minimaal 2 seconden. Op vier afstan-

den kwam ze uit in de finales, waarin
ze haar persoonlijke records nogmaals
aanscherpte.

Veel getraind
Serafina Vlijt startte op de drie
vlinderslagafstanden: 50, 100 en
200 meter vlinderslag. Zij liet zien dat
ze de afgelopen tijd veel getraind heeft
op deze slag, want op alle afstanden
zwom zij hele mooie persoonlijke
records, wat resulteerde in drie finaleplaatsen. Overige deelnemers voor
HZPC waren Bjorn Piket, Floor Weijmans
en Imke van den Hoef. Zij behaalden
geen finales maar zwommen wel een
sterk toernooi met mooie persoonlijke
records.

Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
De commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoort bestaat in totaal uit zes leden waaronder
een rechter, een advocaat, een medicus en iemand uit de kring van het maatschappelijk werk omvat. De leden
verrichten hun werkzaamheden volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Zij worden – behoudens vacantiegeld en
onkostenvergoeding – niet bezoldigd en doen het werk in hun vrije tijd. De commissie is op zoek naar een

lid commissie van toezicht
uit de kring van het maatschappelijk werk

m/v

De commissie vraagt bij voorkeur iemand van allochtone afkomst, maar ook anderen die belangstelling hebben,
wordt uitdrukkelijk verzocht te reageren.
Eén keer per maand wordt vergaderd volgens een vaste agenda. De vergaderingen worden bijgewoond door de directie,
die de commissie informeert over de gang van zaken in de inrichting en over toekomstige ontwikkelingen.
Taken van de commissie van toezicht
• toezicht houden op de wijze waarop de gedetineerde zijn straf moet ondergaan;
• de vragen of klachten van de gedetineerde aanhoren en in bemiddeling nemen of
• de klachten behandelen via de beklagcommissie en
• zo nodig de Minister van Justitie en de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming informeren en
adviseren over de wijze waarop de gedetineerden in de inrichting worden bejegend.
Belangstelling voor deze bijzondere functie? Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden.
Nog andere vragen, neem contact op met het secretariaat van de commissie van toezicht, dhr. H. Terpelle,
telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 22 april 2016 inzenden, secretariaat commissies van
toezicht, t.a.v. dhr. H.C.W. Terpelle, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail: harry.terpelle@rechtspraak.nl
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Bibliotheek

Expositie bewoners
Librije

Aspergeseizoen van start
Het aspergeseizoen is aangebroken. Vanaf nu zijn de witte stengels te krijgen bij diverse aspergeboeren in de
regio.

In de bibliotheek in Horst vindt op vrijdag 15 april tot en met zondag 8
mei de expositie Van Librije in Librije plaats. De expositie wordt vrijdag 15
april om 19.00 uur geopend.
Zeven bewoners van het appartementencomplex stellen hun eigen
gemaakte kunstenwerken beschikbaar.
De kunstwerken zijn te bezichtigen
tijdens de openingstijden van de
bibliotheek. Op de zaterdagochtenden,
tijdens de expositieperiode, kunnen
bezoekers tegen een vrijwillige bijdrage
kennismaken met het maken van
kunstwerken. Deze workshops vinden

plaats van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Op zaterdag 23 april laat Wim
Jenniskens zien hoe foto’s bewerkt
kunnen worden en Fien Jenniskens gaat
kaarten maken. Zaterdag 30 april geven
Annie van Rengs en Deléne Steegs
een workshop schilderen en mozaïek
maken. Zaterdag 7 mei gaat Marianne
Bouten schilderen en Erna Thijsen
maakt kaarten.

KB Prijzenjacht
KB Events organiseert op vrijdag 22 april de eerste editie van de
KB Prijzenjacht. De KB Prijzenjacht vindt plaats in De Torrekoel in Kronenberg. Om 19.00 uur gaan de deuren open.
De traditionele kienavond is in
een ander jasje gestoken waarbij er
een aantal tussenrondes zijn ingepast.
Op het einde van de avond is er een
finale waarbij de hoofdprijs te winnen
is. Inschrijven kan diezelfde avond tot
19.50 uur en om 20.00 uur begint de

kienavond. Voorheen konden deelnemers zelf kienkaarten kopen maar
dat is niet mee nodig. Prijzen die
deze avond te winnen zijn, worden
beschikbaar gesteld door de diverse
lokale ondernemers in Sevenum en
Kronenberg.

Simons speelt in
Pachamama Meerlo
Muziekgroep Simons gaat op zaterdag 23 april in Theater Pachamama
in Meerlo het podium op. Simons is een vierkoppige band die in de folkrockstijl speelt.
De vier muzikanten bespelen
slidegitaar, basgitaar, mondharmonica,
toetsen, accordeon en percussie
en zingt regelmatig meerstemmig.

Het concert begint om 20.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.pietersimons.nl

Nicci French bij Bruna
in Horst
Het schrijversechtpaar Nicci French signeert vrijdag 6 mei om 13.00 uur
tot 14.00 uur haar nieuwe boek Als het zaterdag wordt bij Bruna in Horst.
Als het zaterdag wordt is het
zesde deel in de Frieda Klein-serie,
geschreven door Nicci French. Achter de
naam Nicci French gaat het Britse
echtpaar Nicci Gerrard en Sean French

schuil. Het duo schreef in totaal zestien
thrillers en twee korte verhalen.
De boeken van French beheersen al
een aantal jaren de internationale
bestsellerlijsten.

St. Caecilia

ProClass Brass Band
Limburg naar America

In Horst aan de Maas wordt van
alles aangeboden rondom asperges.
Zo zijn er speciale aspergeroutes te
lopen in Grubbenvorst. Een tocht van
vijf kilometer en een tocht van negen
kilometer. Ook is er een fietstocht van
31 kilometer.

De asperges zijn ook te verkrijgen
in allerlei restaurants. Susanne
Martens van Martens Asperges in
Tienray laat weten dat de eerste
asperges van dit weekend geoogst
zijn. “In de kas hebben wij eind
februari al de eerste asperges

geoogst. Maar sinds zaterdag oogsten
we de asperges uit de zogenaamde
tunneltjes.”
Voor meer informatie over aspergetochten, evenementen en arrangementen, kijk op www.liefdevoorlimburg.nl/
asperges

MBO-opleidingen voor de leukste beroepen

Helicon MBO Helmond

Info-avond
Woensdag
20 april

Aanvang 19.30 uur
helicon.nl

Muziekvereniging St. Caecilia uit America krijgt bijzonder bezoek.
Op zondag 17 april geeft de ProClass Brass Band Limburg samen met
St. Caecilia een concert in de Bondzaal in America.
De ProClass Brass Band Limburg,
die onder leiding staat van Renato
Meli, is onder andere bekend van
verschillende optredens op de binnenen buitenlandse televisie en radio.
Tevens heeft de band een zestal cd’s
uitgebracht en staan er al meerdere
nationale en internationale titels op
naam van de ProClass Brass Band.

Ook muziekvereniging St. Caecilia
heeft een rijke muzikale geschiedenis.
Afgelopen oktober werd de
vereniging nog Limburgs Kampioen
in de eerste divisie. De fanfare uit
America heeft inmiddels een nieuw
programma ingestudeerd en zal dit
op zondag 17 april voor het eerst
uitvoeren.

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl
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Laat nu

GRATIS
uw weiland en/of
bouwland

injecteren

Bel: 06 18 11 64 80 Heropening De Braak Hegelsom

De heropening van het vernieuwde straatbeeld De Braak in Hegelsom vindt zondag 17 april plaats om
11.00 uur. Lang en hard is er in de afgelopen twee jaar door bewoners van De Braak in Hegelsom gewerkt
om de speeltuin, de groenvoorziening en de parkeergelegenheid te renoveren en optimaliseren.
De afronding van de werkzaamheden wordt gevierd tijdens de heropening. Alle belangstellende mogen een
kijkje komen nemen.

Gemeentelijk Muziek Toernooi
in Kronenberg
In MFC de Torrekoel in Kronenberg vindt op zondag 17 april het jaarlijkse Gemeentelijk Muziek Toernooi plaats.
Na concerten van verschillende slagwerkgroepen en drumbands uit de regio, wordt er één groep tot winnaar
uitgeroepen.
Van 12.15 tot 17.00 uur zijn
er concerten van de drumbands
Slaagveld Sevenum, Eendracht
Melderslo, Concordia Meterik en Jong

Nederland.
Ook de slagwerkgroepen van de
Koninklijke Harmonie van Horst en
de Harmonie St. Joseph Grubbenvorst

verzorgen een optreden.
Vanaf 19.30 uur sluiten de
fanfareorkesten van Kronenberg en
Meterik de dag af.

Demonstratie veilingklok
Wij werken voor jóu! in De Locht
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.
Voor champignonkwekerij Jacobs in Kessel
zijn we op zoek naar een

Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 17 april vanaf 11.00 uur speciaal voor kinderen demonstraties productverkoop met behulp van een traditionele veilingklok.
Het gaat er bij deze demonstraties om dat het product zo goedkoop
mogelijk wordt ingekocht. Wie te vroeg
op de knop drukt betaalt te veel, wie

te laat drukt heeft niets en moet op
de volgende ronde wachten. Naast de
veilingklokdemonstraties wordt er een
muziekoptreden verzorgd door de groep

Vurdewind en is er op de bovenverdieping van het museum een nieuwe
wisselexpositie ingericht over Joodse
onderduikkinderen in Noord-Limburg.

Rommelmarkt TTV Seta

Technisch teeltmedewerker
Vac.nr. P007047
Je voert teeltwerkzaamheden uit zoals het vullen van de teeltbedden, het
oogsten van de champignons, sorteren en het leegmaken van de kweekcellen. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de techniek binnen het
bedrijf: je onderhoudt machines en voert diverse technische controles uit.
Je hebt een afgeronde mbo-opleiding, bent technisch zeer goed onderlegd en hebt ervaring in de champignonteelt. Als persoon ben je flexibel,
gedreven en zelfstandig. Het betreft een uitdagende baan met goede arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie ga je aan de slag via AB Werkt. Bij
gebleken geschiktheid volgt een aanstelling bij het bedrijf zelf.
Verder zijn we voor andere opdrachtgevers op zoek naar:

Hovenier aanleg

– Vac.nr. P008588

Logistiek voorman glastuinbouw

– Vac.nr. P009564

Parttime medewerker melkveehouderij

– Vac.nr. P009103

Solliciteer via de site van AB Werkt of stuur direct je CV naar
horst@ab-werkt.nl

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

TTV Seta houdt op donderdag 5 mei haar jaarlijkse rommelmarkt in tafeltenniscentrum Stapvast in Sevenum.
De rommelmarkt duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de jaarlijkse
rommelmarkt wordt veel te koop
aangeboden.

Antiek, klein meubilair,
koper, glas-en sierwerk, boeken,
speelgoed en nog veel meer is deze

middag verkrijgbaar.
De verkoop bij opbod start om
13.30 uur.

Wandelvierdaagse De-4
in Grubbenvorst
De animo voor de jubileumwandelvierdaagse De-4, die gelopen wordt van woensdag 25 mei tot en met
zaterdag 28 mei is groot. Binnen een week schreven zich al 150 wandelaars in voor een van de drie afstanden,
5 kilometer, 10 kilometer of 15 kilometer.
Ook van de mogelijkheid om op
de slotdag, dit jaar zaterdag 28 mei,
een 25-kilometertocht te lopen, maken
ieder jaar meer wandelaars gebruik.
Vorig jaar liepen meer dan honderd
deelnemers de 25-kilometerroute en
staken daarvoor de Maas over naar
een deel van het Maasduinenpark ten
oosten van Velden en Lomm. De jubile-

umeditie van De-4, de avondvierdaagse
wordt voor de vijfde maal georganiseerd, bevat nieuwe en aangepaste
wandelroutes, nog meer livemuziek op
de wandeldagen en met name op de
slotdag enkele acties.
Inschrijven voor De-4 kan met
behulp van het inschrijfformulier op de
website van De-4 Grubbenvorst of web-

site van Gewoen Grubbevors. Op deze
website komt binnenkort ook meer
informatie over de routes, pauzeplaatsen en een project dat de organisatie
bij de wandelaars ter ondersteuning
aanbevelen. De-4 wordt dit jaar weer
mogelijk gemaakt door de facilitaire
ondersteuning van de overkoepelende
stichting Gewoën Grubbevors.
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Marijn
Poels

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: film -en documentairemaker Marijn
Poels (40) oorspronkelijk uit Meerlo, maar tegenwoordig woonachtig in Berlijn.

Kinderworkshop
weven
In Museum de Kantfabriek in Horst vindt op woensdag 20 april een
workshop weven plaats. Deze workshop is voor kinderen vanaf 5 jaar en
duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Weven is een oude techniek die
snel geleerd kan worden. Er wordt
geweven met wol en daarnaast worden
materialen zoals zoals lintjes, reepjes
stof, kant en takjes gebruikt. Alle materialen zijn aanwezig. Het weefwerk
mag na afloop mee naar huis genomen
worden. Na de workshop wordt de

kleine filmcamera mee op reis. Ik had iets gefilmd en liet
het later aan een vriend van mij zien. Hij werd er gewoon
emotioneel van. Als je dat ziet, denk je, dit is echt gaaf.
Ik wil dit weer doen.” Vanaf toen begon Marijn met
documentaires maken. “Ik wil vooral mensen laten zien
dat wij, de Westerse samenleving, het ongelofelijk goed
hebben.”
Je kunt ellenlange verhalen schrijven over de
avonturen van Marijn, maar alles heeft verband gehad
met Horst aan de Maas. “De tijd dat ik uitging in de Vlies,
OJC Niks en OJC Merlin hebben mij goed gedaan. Daar was
ik mezelf en weg van het gezag van thuis. Alles wat ik
geleerd heb toen, gebruik ik nu in mijn documentaires.”
Nuchterheid omschrijft hij een van zijn sterkste
kanten. “Dit heb ik allemaal geleerd in Horst aan de Maas.
Het is gewoon een kwestie van doorgaan met je leven.
Ik heb in Sierra Leone tijdens een bevalling de moeder
Marijn heeft nooit wat gehad met school. “Ik had
helemaal niets met gezag van de docenten, echt helemaal zien doodbloeden. Op dat moment is dat heftig, maar
dit moet je van je afzetten. De dag erna zat ik thuis en
niks. Op een gegeven moment ging ik stagelopen bij
hoveniersbedrijf Bakker. Door die stage is alles veranderd. speelde ik de kerstman voor mijn zoontje. Dat is heel raar,
Ik weet nog wel dat ik vaker graven uitschepte. Dan wordt je moet er niet te lang over nadenken, want dan gaat het
fout.”
de gestorvene in de kist in het graf gelegd en wij, als
Marijn heeft al heel wat prijzen gewonnen.
stagiaires, wachten in de auto en dan schepten we het
Afgelopen jaar won hij de Cultuurprijs van Horst aan
graf dicht. Op dat moment besefte ik dat ik iets anders
de Maas. “Zo’n prijs doet mij heel veel. Ik heb prijzen
moest gaan doen. Ik stond letterlijk met één been in het
graf, over tientallen jaren lig ik er zelf in. Toen ben ik gaan gewonnen in Los Angeles en nog veel landen waar ik
werd ondergedompeld in luxe, maar een prijs in Horst aan
reizen en is alles veranderd.”
Marijn ging de hele wereld over. “Ik had een keer een de Maas doet mij het meest.”
“Ik ben een postduif. Ik heb een ringetje om mijn
poot met daarop: Horst aan de Maas. Ik kom altijd weer
terug naar huis”, zegt Marijn Poels. Hij reist naar de
mooiste, maar ook afschuwelijkste plekken ter wereld.
“Als filmmaker kom je op zo veel plekken. Maar het beste
gevoel krijg ik als ik na een reis de A73 afrijd. Ik kom
Aardbeienland tegen, Tienray en beland dan eindelijk
thuis. Er is geen gevoel wat dat moment kan schetsen.”
Marijn groeide op in Meerlo. Dit dorp heeft voor
hem altijd als thuis gevoeld. “Als ik zeg thuis, dan zeg
ik Meerlo. Ik woon in Swolgen en in Berlijn, dus ik ben
een echte Swolgenaar, maar als je aan mij vraagt: ‘Wat
voelt als echt thuis?’, dan is mijn antwoord toch Meerlo.
Daar ben ik met mijn ouders opgegroeid.”

’Wij hebben het goed’

expositie Weefgoed bezocht die nu in
het museum loopt en die kunstwerken
laat zien van beroemde weefkunstenaars uit binnen- en buitenland.
Opgave tot drie dagen van te voren via
cursus@museumdekantfabriek.nl of
077 398 16 50. Kijk voor meer informatie op www.museumdekantfabriek.nl

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
AANBIEDING APRIL

(voor afhalen en restaurant)

MENU: 2 personen voor € 16,00
SPECIALE AANBIEDING

GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
€ 11,50 p.p.

± 10 verschillende gerechten

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

Hendrix Loon- en
Landbouwbedrijf

De Hees 4
5815 EC
Merselo
Tel: 0478-517450

Wij zijn een gespecialiseerd loonbedrijf voor de champignonteelt.
Onze werkzaamheden houden in dat wij de compost en dekaarde met
een kopvulmachine in de teeltcellen van de champignonkwekers draaien.
Wij zijn dringend op zoek naar een enthousiaste

medewerker

m/v

welke ons team wil komen versterken.

Bruna Horst krijgt kookboekschrijversduo op bezoek
Bij Bruna Horst geeft kookboekschrijversduo Wil en Netty Engels-Geurts op zaterdag 30 april een demonstratie.
Deze begint om 11.00 uur en duurt tot 13.00 uur.
In hun nieuwe boek Van moestuin
tot appelmoes vertellen Wil en Netty
over planten, kweken, onderhouden,
oogsten en vooral ook verwerken en
bewaren van groente en fruit uit eigen
tuin. Ook een aantal recepten worden
in het boek beschreven. Want wie
oogst heeft, wil ook weten wat je

ermee kunt doen. Wil en Netty hebben
hun eigen tuin waardoor ze kunnen
vertellen hoe planten behandeld
moeten worden om het beste resultaat
te krijgen. Zo weet de beginneling ook
hoe de vork in de steel zit.
Tijdens de demonstratie staan
voornamelijk relish, chutney, jam

maken en andere methodes om
de eigen oogst te verwerken of te
bewaren centraal. Vragen over andere
boeken kunnen ook gesteld worden.
Wil en Netty schreven ook andere
boeken zoals Vlaai en ander Limburgs
gebak, Limburgs op z’n lekkerst en Zelf
brood bakken.

Taken
• het bedienen van de kopvulmachine op locatie
• het vervoeren van de kopvulmachine met een vrachtauto.
Wij zijn op zoek naar iemand
• met MBO werk- en denkniveau
• die goede contactuele eigenschappen heeft
• die enige kennis heeft van hydraulic en electro
• die in het bezit is van een C-E rijbewijs
• die geen bezwaar heeft tegen onregelmatige werktijden en overnachting.
Wij bieden
• een goede salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO-Leo
• afwisselende, zelfstandige functie
• goede interne opleiding.
Voor meer informatie of sollicitatie kunt u contact opnemen met W. Heldens,
0478-517450 of 06-53779824.
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Café Cambrinus

KOOPZONDAG

LENTEFAIR
- 17.00
ZONDAG 17 APRIL 11.00

Jazztrio Kapok
Jazztrio Kapok staat woensdag 20 april op het podium van café Cambrinus in Horst. Dit concert begint
om 20.00 uur.

UUR

VRIJDAG 15 APRIL

FRANK WALDER DAG
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

De band Kapok won in 2012 de
Dutch Jazz Competition, in 2013 de
European Jazz Competition en kreeg
in 2015 een Edison. Kapok combineert
elementen uit verschillende genres en
tradities. Jazz en de podiumenergie van
pop en punk worden gecombineerd

met grooves uit de rootsmuziek. Ook
het instrumentarium is ongebruikelijk
met een bezetting van hoorn, gitaar en
drums.
Het trio uit Morris Kliphuis (hoorn),
Timon Koomen (gitaar) en Remco
Menting (percussie). Kliphuis was tot

2012 bij het Kyteman Orchestra en
componeert voor klassieke orkesten en
big bands. Gitarist Timon Koomen heeft
een voorliefde voor jazz, funk en rock
en heeft daarmee een sterke invloed
op de stijl van Kapok. Remco Menting
verbindt hoorn en gitaar met slagwerk.

UNICEF-loop door basisschool
De Weisterbeek
OBS De Weisterbeek in Horst houdt op donderdag 21 april een loop ten bate van UNICEF. Hiermee willen de
schoolkinderen geld ophalen voor UNICEF.
UNICEF besteedt momenteel
veel aandacht aan de gevolgen
voor kinderen in oorlogsgebieden.
Nu de wereld op zoveel
plaatsen in brand staat, zijn veel

www.haardstede.nl

kinderen met hun ouders op de
vlucht en moeten veel ontberen,
hebben geen huis, geen goede
gezondheidszorg, geen onderwijs.
Donaties kunnen gegeven worden

aan de kinderen van OBS
Weisterbeek, die zich door middel
van deze loop inzetten om het
werk van UNICEF mede mogelijk
te maken.

Lenteconcert Musical Emotions
Problemen met
uw kunstgebit?

Musical Emotions houdt een lenteconcert in ’t Gasthoês op zondag 17 april. Het Horster Mannenkoor zorgt
samen met een aantal andere zangroepen voor een muzikale avond.

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 22 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

A capella groep Quintella, Egbert
Derix en Bear Traa doen mee aan het
concert. Tevens gaat er een gelegenheidskoor bestaande uit koorleden
aangevuld met zangers uit de regio
zingen. Quintella is een vijfkoppige
a capellagroep uit de eigen regio.

Dealer van Gritzner naaimachines.
Met het befaamde boventransport, draadinrijger etc.
Tevens ruime keuze uit
gebruikte naaimachines

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

in een koor. Hij studeerde af op het
conservatorium in Rotterdam voor de
opleiding jazz zang. In 2011 kreeg
hij de eerste prijs en de publieksprijs
van het Nederlands Jazz Vocalisten
Concours. Het concert begint om
20.00 uur in ’t Gasthôes te Horst.

Voorjaarsconcert in Sevenum
Het mannenkoor Die Sevensanghers organiseert zondag 24 april een voorjaarsconcert. Het concert vindt om
11.00 uur plaats in De Wingerd in Sevenum.
De Koninklijke Harmonie Unie
levert een belangrijke bijdrage
aan het concert. Ook de sopraan
Rianne Wilberts uit Helmond treedt
diverse keren op met het koor en

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Egbert Derix begon op zijn vijftiende
met pianospelen. Na de middelbare
school volgde hij de opleiding Jazz en
Lichte Muziek aan het Conservatorium
in Maastricht. Bear Traa is geboren
in een muzikaal nest. Hij zingt vanaf
zijn zevende jaar als jongenssopraan

de harmonie. Rianne trad onlangs
op bij VPRO radioprogramma Vrije
Geluiden.
Het mannenkoor staat onder
leiding van Vincent Oostenbrink

en de Harmonie Unie staat onder
leiding van Robbie Snoek. Het
mannenkoor wordt bij het eigen
optreden op de piano begeleid
door Oskana Bos-Baljva.

Dauwtrappen bij zonsopkomst
KnopenLopen organiseert zondag 24 april een wandeling van 12 kilometer in de vroege ochtend door de
omgeving van Kronenberg en Sevenum.
Deelnemers mogen starten tussen
06.00 uur en 07.00 uur. Dit is tijdens
de zonsopkomst. De startplaats en
het eindpunt van de wandelroute is

op Kronenbergweg 11 in Kronenberg.
De kosten voor de deelname
kunnen zondagmorgen bij vertrek
betaald worden. Daarvoor krijgen

de deelnemers naast de wandeling
ook spek met eieren als ontbijt.
Aanmelden kan tot zondag
17 april via info@knopenlopen.nl
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Geslaagd solisten
concours in Meterik
In MFC de Meulewiek in Meterik werd op zaterdag 9 en zondag 10 april het solistenconcours georganiseerd voor
jeugdleden van harmonieën en fanfares uit Horst aan de Maas. De vele deelnemers hadden een muzikaal stukje
voorbereid, dat door de jury beoordeeld werd.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

West My Friend

Canadees popgeluid
bij Cambrinus
De Canadese formatie West My Friend staat zondag 17 april op het
poppodium van Cambrinus in Horst. Het concert begint om 16.00 uur.
In 2009 betrad de band in de
stad Victoria in Canada voor het eerst
een podium. De vierkoppige band
met zangeres verrijkt de Canadese
muziekscene met innovatiepop en folk.

Twee meisjes worden vriendelijke
aangesproken door een man. “Zijn
jullie een beetje zenuwachtig dames?”
De meisjes knikken verlegen, waarop
hij zegt: “Dat is echt helemaal nergens
voor nodig, jullie kunnen toch goed
spelen?” De twee lachen en lopen met
hun koffertje naar de inspeelruimte,
waar al vele muzikale klanken klinken.
Organisator Jan-Rein Visscher van
muziekvereniging St.Hubertus uit
Hegelsom vertelt op de tweede dag
van het solistenconcours over het evenement. “Veertien jaar geleden begon
het eigenlijk allemaal. De stichting die
eerst solistenconcoursen organiseerde,
werd wegbezuinigd. De gezamenlijke
muziekverenigingen hebben toen
besloten om het op te pakken. We zijn
begonnen met alle verenigingen in en
rondom Horst, maar dat werd natuurlijk steeds groter omdat de gemeente
steeds groter werd.” Zaterdag is het

solistenconcours gestart met deelnemers die slagwerk als instrument
gebruiken. “De deelnemers zijn
allemaal mensen in opleiding. Het zijn
de jeugdopleidingen van zestien
verenigingen in de regio.”
Het is even pauze. Ouders, deelnemers, overige leden van verenigingen
en trotse opa’s en oma’s halen thee of
koffie. Er komen nog steeds mensen de
zaal binnen. Het zijn twee lange dagen.
Door de vele deelnemers wordt er
zaterdag en zondag al om 09.00 begonnen en eindigt het solistenconcours pas
laat in de middag. Daar hoort ook een
hoop voorbereiding bij, vertelt Visscher.
“Het zijn eigenlijk twee dingen. Er zijn
aan de ene kant leerlingen die met
pianisten moeten oefenen. We hebben
vier beroepspianisten die hier naartoe
komen. De leerlingen moeten daar één
of twee keer mee geoefend hebben ter
voorbereiding. Daarnaast moet voor de

wedstrijd ook een planning gemaakt
worden.” Bij de wedstrijd zijn er verschillende divisies. De meesten komen
uit in de vijfde divisie, maar er komen
ook enkele spelers uit de tweede
divisie. “Dat zijn wel moeilijke stukken,
die kan ik zelf ook niet spelen. Ik denk
dat er zes of zeven deelnemers uit de
tweede divisie hier meedoen. Voor hen
vergt het extra voorbereidingstijd
vanwege de moeilijke stukken.”
Een opvallende verschijning bij het
solistenconcours is een groot stoplicht
tussen de kantine en de grote zaal.
Tijdens de pauze staat de deur open en
geeft het stoplicht de kleur groen aan.
Volgens Visscher kan deze elk moment
weer op rood springen. “Rood betekent
dat er een optreden is en de deur dicht
moet blijven. Anders speelt een deelnemer een stuk en raakt hij afgeleid
door de deur. Dit wordt ook gecommuniceerd met de toeschouwers.”

Vocale meerstemmige harmonieën
worden ondersteund door acrobatische
banjoriffs, contrabaslijnen en een accordeontapijt. Voor meer informatie, kijk
op www.cambrinusconcerten.nl

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

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

Crist Coppens

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

WEEKENDAANBIEDING
geldig t/m zaterdag
16 april 2016

4 varkensoesters €5,95

gehakt half-om-half
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

Alleen
dinsdag
19 april 2016

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Grikon speelt Lang en Gelukkig
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In De Zaal in Griendtsveen speelde toneelvereniging Grikon van vrijdag 8 tot en met maandag 11 april
haar nieuwe voorstelling Lang & Gelukkig. De voorstelling, een sprookje waarin niets is wat het lijkt, werd
geregisseerd door Gerrie Abels en ondersteund met livemuziek.

www.eethuisbram.nlT:T:
0478-692356 E:
E: eethuisbram@live.nl
eethuisbram@live.nl dinsd.
& woensd.
dicht
www.eethuisbram.nl
0478-692356
dinsd.
& woensd.
dicht

€ 19,95 p.p. met een leuke attentie voor de moeders
€ 19,95
p.p.
een
attentie
voor
demoeders
moeders
€reservering
19,95
p.p.met
met
eenleuke
leukeontvangst
attentie voor
de
(enkel op
beschikbaar,
tussen
12:00u
en 14:00u)
(enkel
reserveringbeschikbaar,
beschikbaar, ontvangst
ontvangst tussen
enen
14:00u)
(enkel
opop
reservering
tussen12:00u
12:00u
14:00u)

www.eethuisbram.nl T: 0478-692356 E: eethuisbram@live.nl dinsd. & woensd. dicht
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Oops

za 16 april 19.30-22.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis
’t Haeren

vr 15 april 23.00 uur
Locatie: De Lange

Rommelmarkt en
kofferbakverkoop

Bijen- en natuurmarkt

zo 17 april 09.00-16.00 uur
Locatie: Evenemententerrein
Kronenberg

30e motorzegening

America

zo 17 april 10.00 uur
Locatie: Centrum Grubbenvorst

Voorjaarstreffen
za 16 april
Organisatie: gemengd koor
Cantaremos, gemengd koor
Yojim, gemengd koor Huur Os,
Baolderse Hofzengers
Locatie: Bondszaal

Concert Fanfare met
Brassband Limburg
zo 17 april 13.00-16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis

Broekhuizen
Wandelen in het
Schuitwater

Kronenberg

PUB-avond

zo 17 april 10.00-16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske
Locatie: Horst

Optreden West My Friend

Hegelsom

Voorstelling Handel
vr 15 april, zo 17 april, wo 20 april
20.00 uur
Org: toneelvereniging Poespas
Locatie: Zaal Debije

zo 17 april 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Lenteconcert Musical Emotions
zo 17 april 20.00 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor
Locatie: ’t Gasthoês

Heropening De Braak

Gemeentelijk Muziek
Toernooi

Grubbenvorst
Voorstelling Onrös op
Hoeve Rosa

do 14 april, vr 15 april,
za 16 april 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging
Mariposa
Locatie:
Theater de Bearsdonk

Dorpraadsvergadering
do 21 april 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

Expositie ’t Brouwershuis

zo 17 april 12.15-17.00 uur
Locatie: De Torrekoel

za 16 en zo 17 april
Organisatie: teken- en schildersclub ‘t Brouwershuis
Locatie: De Wingerd

Meerlo

Tienray

vr 15 april 20.00
Locatie: OJC Merlin

vr 15 april 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Ladiesnight

Bespreking verkeers
onderzoek

Friday Light Fever

Hypnoseshow

Lezing rouwverwerking

zo 17 april 11.00 uur
Locatie: De Braak

di 19 april 19.30 uur
Organisatie: Monuta Venlo
Locatie: Huis van de Wijk

Horst

wo 20 april 20.00 uur
Locatie: Het Brugeind

Internationale Menwedstrijden Kinderworkshop Weven

wo 20 april 14.00 uur
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

Meterik

do 14 april t/m zo 17 april
Locatie: Kasteelse Bossen

wo 20 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Café De Verbeelding

UNICEF-loop

do 14 april 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

do 21 april
Organisatie: OBS De Weisterbeek
Optreden jazztrio Kapok
wo 20 april 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Expositie bewoners Librije
vr 15 april t/m zo 8 mei
Locatie: bibliotheek

Themacafé
Quiltcafé
vr 15 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

L

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

do 21 april 20.00-22.00 uur
Org: D66 Horst aan de Maas
Locatie: café Blok10

Melderslo

ma 18 april
Organisatie: dorpsoverleg Tienray
Locatie: kantine handboog
vereniging ‘t Trefpunt

Oktoberfest
im Fruhling

za 16 april 20.00 uur
Organisatie:
MCC De Streekrijders
Locatie: De Reulsberg

Demonstraties
veilingklok en muzikaal
optreden
zo 17 april 10.00–17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Eerste hulp bij dementie
BiblioNu heeft een EHBD-koffer samengesteld. Op maandag 11 april heeft Birgit op de Laak, wethouder Zorg en
Participatie, de koffer voor de eerste keer formeel uitgeleend aan het Alzheimercafé Horst.
Als er een vermoeden van
dementie bestaat of er reeds een
diagnose is gesteld, roept dit bij de
betrokkenen veel vragen op. De EHBDkoffer bundelt een selectie materialen

om zo de zoektocht naar informatie
makkelijker te maken. De inhoud
bestaat uit informatieve boeken over
dementie, een kinderboek over het
thema, dvd’s, een magazine van

Alzheimer Nederland, brochures en
verwijzingen naar websites. Iedereen
die te maken heeft met dementie kan
de koffer lenen bij de bibliotheken
Horst en Venray.

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

INSCHRIJVEN
KAN NOG!
VOL = VOL

laatste kans op zaterdag 23 april
vanaf 15.00 uur bij café De Lange

Gala Citaverde College
www.rundjeumuthundje.nl

De eindexamenkandidaten van het Citaverde College in Horst beleefden op vrijdag 8 april het gala.
Voor deze gelegenheid dosten ze zich uit en kwamen ze in stijl naar het feest. Onder meer een tractor, een
limousine en een touringcar werden voor de dag gehaald om de leerlingen naar de feestlocatie te vervoeren.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
15 t/m 21 april 2016
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

09.30

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

18.00
10.30
18.30
08.30
08.55
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Meerlo
zondag
donderdag
		

anco lifestyle centre

Lunchroom Lekker Gewoën

Beej Mooren

Museum de Kantfabriek

Blauwebessenland

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Boerderijwinkel Lenders

Paramedische Voetzorg Horst

Bootcamp Power

Pearle Opticiens Horst

Camps Optiek

Praktijk Ik Leer

Center Parcs Het Meerdal

Ruitersport Equidrôme

Die 2 Brüder von Venlo

Slender You Fit

DMS-Service

Staatsie 1866

Duet Kappers

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eetcafé Ald Vors

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

NIEUW Stichting Botanische Tuin Jochumhof
Maashoek 2b, Steyl

Eethuis BRaM

Studio for Hair

FotoID

Taurus World of Adventure

Goed Haar en Visagie

Theater De Garage

Het LoopCentrum

Thermaalbad Arcen

Hof van Kronenberg

Toffedag.nl

Hostellerie De Maasduinen

Toffe Dagstrand

HUIS van de STREEK

Tuincentrum Peeters

Into Beauty

Ut Snoephuuske

IJssalon De Zeuten Inval

Wauw speciaal voor jou

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

NIEUW Wereldpaviljoen Steyl
St. Michaëlstraat 6a, Steyl

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Sint Lambertusplein 2, Horst

Mgr. Nolensplein 5 Venlo

Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Kronenbergweg 19, Kronenberg

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

Markt 15, Velden

Steenstraat 2, Horst

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Intratuin Venray

www.anbise.com, Sevenum

Hofstraat 2, Meerlo

Lottum
zondag

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

www.dagjemeerdal.nl, America

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

www.bootcamppower.nl, Horst

Hegelsom
Heilige mis

Deelnemers
Venrayseweg 11, Horst

Grubbenvorst

zondag

HALLO voordeelpas

17.30
17.30

Keizersveld 13c Venray
Markt 15, Velden

Meterik

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

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Langstraat 133, Venray
Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst
Sevenum en Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Straelseweg 374, Venlo
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
Rijksweg 181 Velden

www.theaterdegarage.nl, Venlo
Klein Vink 11, Arcen
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Lingsforterweg 84, Arcen
Kerkstraat 26, Horst

Oranjestraat 20, 5802 BH Venray

NIEUW Zorgboerderij “Boer” Hans
Kiekweg 1, Venray

Swolgen

Sevenum

Eethuis BR
aM

Bij Eethuis B
RaM in Swolg
en kan men
een sfeervo
genieten va
lle ambiance
n mooie culi
e
n gastvrije b
en vernieuw
naire gerech
ediening. Ee
ing, daarom
ten,
thuis BRaM
wordt de me
Iedereen is,
staat voor k
nukaart iede
ook in de w
w
aliteit
re twee maa
eekenden, w
vers ambach
nden vernie
elkom voor
telijk schepij
uwd.
een heerlijk
s of een borr
e lunch,
elhap.
Culinair gen
ieten in bou
rgondisch Li
mburg, doe
je bij Eethu
is BRaM

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

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

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

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

Voordeelpas

28

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
TUMMERS & MIELE: EEN PERFECTE COMBINATIE!
MIELE INNOVATION CENTRE
IN ROERMOND EN PANNINGEN

GRATIS BEZORGD & GEÏNSTALLEERD
IN HORST AAN DE MAAS!

ALTIJD DE BESTE PRIJS! BEL OF MAIL
ONS, OF VERGELIJK HET ZELF!
TwinDos

Miele PowerWash
De reinigingsprestaties en de wassnelheid
zijn bij de nieuwe Miele-wasmachines dankzij
PowerWash van ongekend niveau. PowerWash
dankt zijn superieure prestaties aan twee unieke
kenmerken: PowerShower en QuickPowerWash.
Het doordachte principe van PowerShower van
Miele zorgt voor een effectieve verwijdering van
vuil en een buitengewoon wasresultaat. Het
wasgoed wordt namelijk sneller bevochtigd en
door de unieke sopcirculatie wordt de werking
van het wasmiddel maximaal benut, waardoor
het wasresultaat 10% beter is. Het resultaat
is een schonere was. Met QuickPowerWash
garandeert een Miele-wasmachine een eersteklas
wasresultaat in een recordtijd. Namelijk in minder
dan 60 minuten wasresultaat A!

Het eerste automatische doseersysteem met
twee fasen. Het tweefasensysteem voor vloeibaar
wasmiddel wast niet alleen bonte was, maar nu
ook witte was grondig schoon. Met één druk op
de knop worden de twee wasmiddelen afzonderlijk
en op het juiste moment tijdens het wasproces
automatisch gedoseerd. Op deze manier kan tot
zelfs 30% aan wasmiddel worden bespaard.

j
Tummers is dichterbi
da n u denkt!
HORST AAN DE MAAS

TUMMERS & MIELE: EEN
PERFECTE COMBINATIE!

Maurice

15 min.

Miele Special ist

P TUMMERS PANNINGEN

“Electro World Tummers neemt alleen genoegen met de allerbeste producten. Niet zo
vreemd dus dat wij erkend Miele-specialist zijn en over een Miele Innovation Centre beschikken.
Miele staat immers synoniem voor topkwaliteit! We verkopen zowel inbouwapparatuur als
vrijstaande apparaten van Miele. Daarnaast heeft Tummers exclusieve Miele-modellen in haar
assortiment met extra functionaliteiten. Onze deskundige medewerkers geven u graag uitleg
hierover. Ook hebben wij bekwame installateurs in huis, die de apparaten gratis bij u bezorgen
en installeren. De producten van Miele spreken mij ook persoonlijk aan. Vooral vanwege de
vele noviteiten, het duurzame karakter en de betrouwbaarheid. Tummers en Miele vormen
dus een perfecte combinatie!”

HORST AAN DE MAAS

15 min.
T TUMMERS TEGELEN

HORST AAN DE MAAS

25 min.
R TUMMERS MEGASTORE
ROERMOND

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

