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Oldtimer
Peelrit Griendtsveen
Motonostalgia Griendtsveen organiseerde op zondag 20 mei een toertocht voor brommers, motoren en auto’s van voor het jaar 1980. Deze tocht droeg de naam
Oldtimer Peelrit. Er werd vertrokken vanuit Griendtsveen voor een grote tocht van ongeveer honderd kilometer door het Noord-Limburgse landschap.

Nieuwe coalitie Horst aan
de Maas tekent akkoord
De nieuwe coalitie van gemeente Horst aan de Maas bestaat uit CDA, Essentie, D66+GroenLinks en
PvdA. Op vrijdag 18 mei tekenden zij in het gemeentehuis in Horst het coalitieakkoord met de titel
‘Krachtig Horst aan de Maas, Gezonde blik op de toekomst’. Ook werden de beoogde wethouders
gepresenteerd.
Bob Vostermans (CDA), Bram
Hendrix (Essentie), Jim Weijs
(D66+GroenLinks) en Roy Bouten
(PvdA) ondertekenden namens hun
partij het akkoord. Deze vier partijen
hebben samen een meerderheid
in de coalitie van 21 zetels, maar
volgens CDA-frontman Vostermans
mag dat de pret niet drukken.
“Sterker nog, met vier partijen in
de coalitie hebben we een veel

breder draagvlak, waardoor ook de
belangen in de samenleving zo breed
mogelijk ondersteund worden,” vertelt
hij. “We hebben vanuit een open
houding met elkaar gesproken over
waar de verschillen zitten en hoe we
die kunnen overbruggen. Dat we hier
samen uit gekomen zijn, geeft een
goede basis voor de komende vier
jaren en voor een stabiel college.
Wij zijn trots op het resultaat.”

Ruimte voor
oppositie
Volgens Hendrix blijft er altijd
een opening voor de oppositie en
staan ze ook open voor de inbreng
van die partijen. “En dat is ook
gewenst. Uiteindelijk moeten we
het toch samen doen”, voegt hij hier
aan toe.
Lees verder op pagina 04
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Boek van Liduïne Jansen en Frits Sibille

‘Het kan weer goed komen’
Bij het Toon Kortooms Park in Deurne vond vrijdag 19 mei de boek
presentatie van het boek ‘Niet schrikken’ plaats. Het boek, geschreven en
vormgegeven door Liduïne Jansen en Frits Sibille uit Griendtsveen, gaat
over de periode dat Liduïne kampte met borstkanker. Een boek uit een
emotionele tijd van hun leven, met het doel om mensen in eenzelfde
soort situatie een hart onder de riem te steken.
‘Niet schrikken’. Dat was het
onderwerp van de eerste mail die Frits
stuurde naar vrienden en f amilie met
daarin het feit dat Liduïne de prognose
borstkanker had. “Steeds meer
mensen kwamen erachter dat ik ziek
was en bleven maar bellen om te vra-
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gen hoe het ging. Omdat ik ziek was,
had ik geen kracht om telkens die
telefoontjes te beantwoorden. Om die
reden is Frits mails gaan sturen, zodat
iedereen op de hoogte was van mijn
situatie en van de ontwikkelingen
hierin”, vertelt Liduïne. Frits stuurde
twee jaar lang mails naar vrienden,
familie en bekenden. Bij deze mails
stuurde hij af en toe ook een foto mee
van Liduïne, om te laten zien hoe ze
er op dat moment uitzag. Een van de
vrienden van Liduïne en Frits, vond de
mails dusdanig mooi geschreven, dat
ze de mails en de foto’s voor zichzelf
bundelde in een klein boekje. “Ik vond
het boekje erg mooi”, vertelt Liduïne,
“maar ik was toen nog niet van plan
om zelf ook iets met de mails te
gaan doen. Tot me een tijdje geleden
gevraagd werd of ik lezingen wilde
geven over de periode dat ik borstkanker had. Toen heb ik besloten om ook
zelf een boekje te maken ter ondersteuning van deze lezingen.”

Helpen in
herstelproces
Samen met haar leraar
portretschilderen Erwin, besloot
Liduïne om het maken van het boek
wat grootser aan te pakken. Erwin
had ervaring met het maken van
boeken en stelde voor om ook een

aantal van de schilderijen van Liduïne
aan het boek toe te voegen. Zo is de
omslag van het boek een schilderij
dat Liduïne schilderde in de periode
dat ze door haar ziekte haar haar
verloor. “Ik vond het verschrikkelijk
dat ik mijn haar verloor. Daarom
wilde ik het nog graag vastleggen
op doek.” Naast het vertellen van
haar verhaal, vindt Liduïne het ook
belangrijk om mensen te helpen die
in eenzelfde situatie zitten als zij vijf
jaar geleden. “Ik heb in de periode
dat ik ziek was veel zaken uitgezocht.
Waar sommige behandelmethodes

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.

Het verenigingsgebouw van Schutterij St. Lucia in Horst is doelwit geweest van vandalisme. Leden van de vereniging ontdekten de vernielingen
zondag 20 mei op de dag van het traditionele koningsvogelschieten.
Onbekenden hebben diverse
beschadigingen aan het gebouw,
gelegen aan de Venloseweg in Horst,

aangebracht. Zo zijn enkele ramen
beschoten, lampen vernield en is een
vloer met rode verf beklad. Mensen die

iets verdachts gezien hebben kunnen
zich melden bij de politie. Dat kan
telefonisch via 0900-8844 of Meld

Misdaad Anoniem via 0800 70 00.
Ook kunnen getuigen zich online
melden, via www.politie.nl

Vrijwilliger De Locht overleden na val
Een vrijwilliger van Museum De Locht in Melderslo is donderdag 17 mei overleden, nadat hij daags ervoor bij werkzaamheden in het museum
van een hoogte naar beneden viel. Hij raakte daarbij ernstig gewond.
De 75-jarige man uit Sevenum
was bezig aan een nieuwe werkplaats bij het museum. Hier werkte

hij aan het dichtmaken van de zolder, waarvan nog gedeeltes openlagen. Hij is hier uitgegleden en naar
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ze echt zien dat het weer goed kan
komen.” De mails die in het boek zijn
opgenomen, heeft Frits geprobeerd
zo luchtig mogelijk te schrijven.
“Door die foto uit een slechtere
periode van Liduïne toe te voegen,
hebben we laten zien dat de periode
samen niet altijd makkelijk was.
Ook al was het heel fijn om samen de
periode van de ziekte te doorstaan”,
vertelt Frits. Het belangrijkste vinden
Frits en Liduïne dat het boek troost
en steun kan bieden voor lezers die,
alleen of samen, in eenzelfde soort
situatie zitten.

Vernielingen clubgebouw St. Lucia

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
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.

voor mij totaal niet werkten, waren
er andere, soms nieuwe methodes
die voor mij juist heel helend zijn
geweest. Zowel mentaal als fysiek.
Ik hoop dat ik daarmee anderen kan
helpen in hun herstelproces.” In het
boek staan ook twee foto’s, waar heel
duidelijk het contrast te zien is tussen
de periode dat het heel slecht ging
met Liduïne en nu het weer heel goed
met haar gaat. “Toen ik een vriendin
van mij die ook kanker heeft deze
twee foto’s stuurde, gaf dat haar weer
hoop. Ik hoop dat ik meer mensen
hiermee kracht kan geven, doordat

BUDGETBARBECUE!

beneden gevallen en terecht gekomen op een betonnen ondergrond.
Een opgeroepen traumahelikopter

vervoerde de man naar het ziekenhuis in Nijmegen. Daar is hij aan zijn
verwondingen overleden.

WILT U GRAAG
IN EEN HOSPICE
KIJKEN? DAT KAN!
Op zaterdagmiddag 26 mei hebben we weer een Inloopmiddag
van 13.30-15.30 uur. Iedereen kan vrijblijvend binnen lopen.

U kunt tijdens deze inloopmiddag ook informatie krijgen
over vrijwilligerswerk in ons Hospice.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen met 0478 55 14 34.
Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray
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Ondertekening convenant ondernemers en onderwijs

‘Begin van de realisatie van een match
op vraag en aanbod’
Ondernemersvereniging O-Twee en drie onderwijspartijen Scholengroep Dynamiek, Dendron College en
Citaverde College uit Horst hebben donderdag 17 mei een convenant getekend. Dit convenant is er op gericht om
te werken aan een betere match tussen vraag en aanbod op het gebied van werken en leren.

John Vullings en Tom Roefs
van O-Twee, Zwanetta Por van
Dendron College, Ingrid Coenders
van Citaverde College en Jos Baggen
van Scholengroep Dynamiek
ondertekenden het convenant.
“Met het tekenen van dit convenant
worden er onder een gezamenlijk
bepaalde missie en visie activiteiten
gestart die gaan bijdragen aan de
samenwerking tussen ondernemingen

en onderwijs”, aldus Leon Weijs.
Weijs is de verbindende factor
tussen de ondernemingen en de
onderwijsinstellingen en brengt de
partijen samen. “Wat we willen is met
onderwijs en bedrijfsleven samen
voor een duurzame en succesvolle
regionale samenleving gaan en
daarmee ook een bijdrage leveren
aan de Gezondste Regio 2025.” Hij
geeft een aantal voorbeelden waarop

dit convenant concreet ingevuld
gaat worden. “Op het Dendron
College worden met ingang van het
komende schooljaar ook in havo/
vwo-brugklassen lessen techniek
aangeboden waarbij O-Twee bedrijven
een rol gaan spelen. Bij basisscholen
van Scholengroep Dynamiek worden
bedrijven betrokken bij thematisch
onderwijs. Denk aan gastlessen,
bedrijfsbezoeken en vooral ook leuke

DOE-dingen waarbij ondernemers
betrokken zijn.”

Combinatie van
theorie en praktijk
Twee leerlingen van het Citaverde
College, Emmy en Sharel, laten weten
dat ze tijdens Venlo On Stage (een
groot beroepenfeest waar leerlingen kennismaken met verschillende
beroepen) in Kronenberg, wat in
maart plaatsvond, al een leerzame
kennismaking hebben gehad met het
bedrijfsleven. “Naar aanleiding hiervan hebben we allemaal een dagje
meegelopen bij een bedrijf. Wij hebben toen ervaren dat je ook veel leert
door het gewoon te doen en dat het
beste de combinatie van theorie en
praktijk is. Dat wat je leert, je ook
meteen toe kunt passen.” Leerlinge
Esri namens basisschool Weisterbeek
in Horst geeft aan dat door te kijken
bij bedrijven, je ook weet hoe het er
daar aan toe kan gaan. “Veel kinderen in mijn klas weten nog niet wat
ze willen worden en ik denk dat het
helpt om dan bij bedrijven te kijken.
Dan heb je daar een beter beeld bij.”
Leerling Giel van het Dendron College
ziet er zelf ook kansen in: “We leren
veel uit boeken, maar doen niets met
onze handen. Door op tijd contact te
hebben met ondernemers krijgen we
al veel inzicht in het bedrijfsleven. We
doen al contacten op die helpen bij
een eventuele stage later.”
John Vullings stelt dat deze samenwerking ook wel nodig is en dat het
tekenen van het convenant beide

kanten op werkt. “Het bedrijfsleven
heeft steeds meer moeite om werknemers aan te trekken, te boeien en
te binden, terwijl het onderwijs steeds
meer competentiegericht is geworden.
Met het tekenen van dit convenant
kunnen we beginnen aan de realisatie
van een match op vraag en aanbod.
Om zo voor een lange termijn samen
iets op te zetten, dat ook zijn waarde
blijft houden.”

Uitwisseling van
kennis
Aandachtspunten in het convenant
zijn om mensen te verbinden in een
netwerk en de uitwisseling van kennis en materiaal. Dat het tekenen van
dit convenant alleen maar voordelen
heeft, daar zijn de tekende partijen
het over eens. Zwanetta Por van het
Dendron geeft bijvoorbeeld aan dat
praktijk beter blijft hangen dan theorie. “Dit biedt meer context voor de
leerlingen, maar ook voor de ondernemers. De leerlingen leren de bedrijven in de regio beter kennen, wat
er uiteindelijk ook voor zorgt dat ze
hier een sterkere band mee krijgen.”
Jos Baggen voegt hier aan toe dat
het onderwijs tegenwoordig zodanig
veranderd is dat kennis niet langer
uit boeken gehaald wordt. “Plus, als
een kind op jonge leeftijd een beter
beeld heeft bij wat hij of zij wil worden, dan zie je al snel dat deze verder
komt en een grotere kans van slagen
heeft. Hierin helpt het al heel veel als
ze weten hoe de werkelijkheid van het
bedrijfsleven er uit ziet.”

Aardbeien maken gelukkig

Afsluiting KERNgezond
KERNgezond Sevenum en Kronenberg had vrijdag 18 mei de laatste activiteit op het programma
staan. De kinderen waren hiervoor te gast bij Hoeymakers Fruit en Limburgs Uitje, allebei in
Sevenum. De kinderen van de groepen 6 van basisscholen De Kroevert, De Dobbelsteen, De Horizon
en De Krullevaar werden in twee groepen verdeeld, beide groepen startten op een andere locatie.
Bij Hoeymakers Fruit kregen ze een rondleiding op het bedrijf en kregen ze alles te weten over de
groei van appels en peren. Bij Limburgs Uitje gingen de kinderen in de frisse buitenlucht aan de slag
met Expeditie Columbus, een eigen versie van het spel in het tv-programma Expeditie Robinson.

VELE ZOETE ZONGERIJPTE SOORTEN
VERSER DAN VERS EN HÉÉL VOORDELIG
Het Aardbeienland bruist deze zomer
van de zoete smaken
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Verdachte opgepakt

Cafetaria overvallen
Een cafetaria aan de Gebroeders van Doornelaan in Horst werd
donderdagavond 17 mei overvallen. Het is nog onbekend of de
overvaller iets heeft buitgemaakt.
De overvaller bedreigde een
personeelslid rond 21.45 uur en
ging er vervolgens vandoor. Of er
geld buit is gemaakt is nog niet
bekend, aldus de politie. Ook is
niet duidelijk of de overvaller

gewapend was. De politie stelde na
de melding direct een onderzoek
in en zette daarbij ook Burgernet
in. De verdachte is door de politie
opgepakt en zit voor verder
onderzoek vast.
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a
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o
H
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HALLO in Australië
Petra Verlinden uit Meerlo ging haar dochter Joëlle Lenssen opzoeken die een jaar in Australië
verblijft. Samen reisden ze drie weken door dit land. Vlak voor zonsondergang bezochten ze Uluru
Ayers Rock en namen ze even de tijd om de HALLO te lezen.

Vervolg voorpagina

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

“Hello on the other site...”

Nieuwe coalitie Horst aan
de Maas tekent akkoord

Actuelle Haarmode is op zoek naar een:

ENTHOUSIASTE
REPRESENTATIEVE KAPPER/STER
Actuelle Haarmode zoekt voor de salon aan de Kerkstraat een
nieuw T.E.A.M. lid. Onze salon is een dynamisch bedrijf waar veel
gebeurt. Kenmerkt zich met veel drukke piekmomenten en een
sfeervol T.E.A.M.
WIE BEN JIJ:
• Je houdt van afwisseling met
veel mensen om je heen
• Je bent op zoek naar ruimte
en vrijheid en ziet kansen om
vooruit te komen.
• Je zoekt een uitdaging
waarbij je graag je talenten/
vaardigheden kunt tonen
• Je schept een motiverende
sfeer en ziet ‘problemen’ als
een uitdaging
WAT JE VAN ONS MAG
VERWACHTEN:
• Een bruisend en goed
georganiseerd bedrijf
• Uitstekende
arbeidsvoorwaarden

• Kansen om door te groeien
• Een brede functie met kansen
voor de toekomst
Kom je uit (de directe omgeving
van) Horst, heb jij ruime ervaring
in het kappersvak en je hebt de
ambitie om door te groeien?
Dan komen wij graag met jou in
gesprek.
INTERESSE?
Solliciteren kan per mail via:
info@actuellehaarmode.nl
of bel gerust voor info via
telefoonnummer: 077 - 398 1483
Dit mag ter attentie van:
Karen Bosmans

KERKSTRAAT 2A | 5961 GD HORST | 077 - 398 1483
ACTUELLEHAARMODE.NL | INFO@ACTUELLEHAARMODE.NL

Bram Hendrix, Bob Vostermans, Roy Bouten en Jim Weijs
Voor Weijs en zijn partij was het bij
de vorige onderhandelingen voor een
coalitie de intensieve veehouderij het
struikelblok, waardoor deze dinsdag
17 april werden afgebroken. “We
werden de vorige keer gedwongen
snel een beslissing te maken met
de partij, waardoor we er nog niet
helemaal achter konden staan. Na wat
verduidelijkingen, kon het akkoord
ook gedeeld worden met de partij.”
De PvdA moest na de verkiezingen
een zetel inleveren. Ze zitten nu
met twee zetels in de raad. Bouten:
“De uitslag viel voor ons inderdaad
wat tegen, maar dat we nu weer in
de coalitie zitten betekent dat we
ook die constructieve progressieve
lijn kunnen voortzetten. En daar
zijn we blij mee. Met deze brede

coalitie zijn verschillende belangen
vertegenwoordigt en dat is waar we
het uiteindelijk ook voor doen. We
zitten hier natuurlijk voor de burgers.”
Vostermans laat weten dat door deze
brede coalitie, er ook een breed
coalitieakkoord is komen te liggen.

Veelomvattend
akkoord
“Het is een veelomvattend
akkoord dat past bij deze tijd waarin
we leven. We krijgen veel en verschillende signalen binnen en met deze
partijen kunnen we die ook allemaal
aanpakken. Zo zijn we als gemeente
koploper in de agri-business, dus daar
ligt een hoop werk in, net als in innovatie en duurzaamheid. De titel past

ook helemaal bij de inhoud. We zijn
toekomstgericht en we willen nog
altijd volop gaan voor de Gezondste
Regio 2025”, vertelt Vostermans.
Ook weet hij te vertellen dat het
nieuwe zwembad er komt, zoals dat
ook in het akkoord terug te vinden
is. “We moeten nog kijken naar alle
voorwaarden en de precieze invulling,
maar we gaan voor dat nieuwe zwembad bij Afslag-10.” Ook zijn de nieuwe
beoogde wethouders gepresenteerd:
Bob Vostermans en Han Geurts (CDA),
Eric Beurskens (Essentie), Thijs Kuipers
(D66+GroenLinks) en Birgit op de Laak
(PvdA). Tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 5 juni worden de wethouders benoemd en beëdigd. Ook wordt
dan het coalitieakkoord besproken
in de gemeenteraad.
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Koninklijke onderschei
dingen bij Sparta ’18
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum vierde zaterdag 19 mei het 100-jarig jubileum van de vereniging.
De festiviteiten in zaal De Wingerd in Sevenum kregen een koninklijk tintje toen loco-burgermeester
Bob Vostermans een bezoek bracht voor een Koninklijke Onderscheiding en een Koninklijke Erepenning.

Zondag 27 mei 09.00 - 15.30 uur

carbootsale
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST
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WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Kwaliteit heeft een naam

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
voor de verdiensten van de vereniging is aan voetbalvereniging Sparta
‘18 de Koninklijke Erepenning toegekend. De Penning werd uitgereikt

Op de foto staan van links naar rechts Hilde Kleuskens,
Karin Jacobs, Eva van de Wijdeven en Angelique Arts uit Lottum.
Zij sparen iedere maand een bedrag om daarna samen een reis te
kunnen maken. Dit jaar zijn ze naar Florida in de Verenigde
Staten geweest en mocht de HALLO ook mee. De foto is gemaakt
op Smathers Beach in Key West.

(Foto: Sjaak Verstegen)

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

Dinsdagmarkt
in Horst
NOORDHOLLANDSE BELEGEN
Onze specialiteit. Romig, iets pikant

per 500 gram

4,95

CANTADINO NAPOLI

Pikante kaas met zontomaat, olijf en knoflook

per 500 gram

5,95
BEDMODE

BADMODE

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 08.30-17.00 uur

TAFELMODE
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HALLO in Florida

door Vostermans tijdens de receptie.
De voetbalvereniging is opgericht
op 19 mei 1918 onder de naam SES,
wat staat voor Serumse Ezels Sport.
Dit werd later omgedoopt tot RKVV
Sevenum, maar werd in de volksmond
‘Sparta’ genoemd.
De vereniging is grootste sportvereniging van Sevenum en ook een
van de grote verenigingen van de
gemeente Horst aan de Maas. Sinds
1999 zitten ze op Sportpark ’t Spansel
in Sevenum, waar ze nauw samenwerken met andere gebruikers van
het sportpark. Ze stellen de kantine
beschikbaar voor de bridgeclub, er
komen sportklassen sporten en worden door een fysiotherapeut hersteltrainingen gegeven. Ze hebben door
de jaren heen goede verstandhoudingen met andere verenigingen door
de gemeente weten op te bouwen.
Ook hebben ze speciale aandacht voor
kinderen van vluchtelingen die willen
gaan sporten. Het afgelopen seizoen
hebben ze de eerste twee volwassen
vluchtelingen mogen verwelkomen in
de seniorenteams.
Daarnaast werd voorzitter Ger van
den Munckhof voor zijn verdiensten
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Deze werd ook
uitgereikt door loco-burgermeester
Vostermans, aan het einde van de
receptie. De heer Van den Munckhof
is vanaf 1992 actief als vrijwilliger
voor de vereniging. Van 1992 tot
2002 als lid van het jeugdbestuur
en vanaf 2002 als voorzitter van het
hoofdbestuur en dagelijks bestuur.
Hij heeft onder meer het traject geleid
om het beheer van het sportpark over
te nemen van de gemeente en heeft
leiding gegeven aan de uitbreiding
van het clubgebouw in eigen beheer.
Contact met andere verenigingen
staan bij de hem hoog in het vaandel.
Hij wordt door Sparta ’18 omschreven
als een verbinder en samenwerker,
met een zeer groot netwerk en
mensenkennis.

#

Ook KNVB-voorzitter Michael van
Praag was hierbij aanwezig. Als symbool van het respect en de waardering
die koning Willem-Alexander heeft

HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN
HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN

BBQ PAKKET E 5,95
2 kipburgers / 3 stokjes kipsate
1 hawai stick / 1 shaslick / 2 kipworstjes

van 09.00-12.00 uur
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Geboren

Imke

17 mei 2018
Zoon van
Twan Duijkers en Ilse Pijls
broertje van Noud
Ericaplein 5
5966 NZ America

17 mei 2018
Dochter van
Bjorn en Nicole van Vught
Zusje van Cas
De Pelslap 28
5961 LN Horst

Geboren

Geboren

Loïs

Pepijn

2 mei 2018
Dochter van
Kristel en Sjoerd
van den Goor-Gubbels
Markt 17
5975 AM Sevenum

15 mei 2018
Zoon en broertje van
Paul & Daisy Gilissen
Meis en Jip
Danielweg 11
5962 AR Melderslo

Welkom lief meisje!

Geboren

Goos

Danique

15 mei 2018

15 mei 2018

Zoon van
Robin Tissen & Loes Derks
Broertje van
Fem & Giem

Dochter van:
Ellen van Rens &
Servier Klunk
Zusje van Suze, Charlie
en Lemmy

Kanakker 37
5866 BD Swolgen

Geboren

Roos

19 mei 2018
Dochter van
Roy en Marieke Bexkens
Zusje van Evi en Fenne
Deurneseweg 131
5813 AA Ysselsteyn

Kogelstraat 21
5963 AN Hegelsom
Springkussen goedkoop huren
voor kinderen tot 10 jaar.
Interesse bel 06 42 29 98 77.

Vier generaties compleet
Met de geboorte van dochtertje Eef van der Sterren zijn vier generaties in haar familie compleet.
Ze staat hier op de foto samen met haar moeder Ellen van der Sterren-Groenewegen (29), oma Nel
Groenewegen-Wijnhoven (53) en superoma Nel Wijnhoven-van Gassel (77). Allen komen uit Sevenum.

Broekhuizenvorster soldaten
worden herbegraven
Op het kerkhof in Broekhuizenvorst zijn maandag 14 mei de stoffelijke resten van twee Nederlandse
militairen opgegraven. Zij worden op donderdag 24 mei opnieuw begraven op het militair ereveld
De Grebbeberg in Rhenen.

Zondag 24 juni Ochtend Yoga
met klankschalen sessie en
ontbijt, van 8.00-11.00 uur.
Aanmelden en inlichtingen
jeanne.verdellen@hotmail.com
of tel. 06 46 32 00 39.
Hulp in de tuin gevraagd
voor 1 dagdeel in de week.
Interesse bel 06 42 29 98 77.

20% KORTING
Geldig op de gehele collectie van

actie geldig t/m 24 juni 2018 • voorwaarden zie winkel

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

Het betreft hier twee militairen uit
Broekhuizenvorst die op vrijdag 10
mei 1940 sneuvelden tijdens de inval
van de Duitsers. Sergeant Pierre Clevis,
29 jaar, sneuvelde in Katwijk aan de
Maas en soldaat Grad Derks, ook 29
jaar, sneuvelde in Grubbenvorst. Na
enkele weken werden beide militairen
naast elkaar op het kerkhof in
Broekhuizenvorst begraven. In 1941
werd door de bevolking een
monument opgericht ter nagedachte
nis aan deze dorpsgenoten: een
soldaat rustend op zijn geweer. Dit
kwam te staan bij de graven van de
militairen, voor de ingang van de kerk.
In de loop der jaren is het monument in verval geraakt en is er in
november 1999 besloten het monument te restaureren en te verplaat-

sen. Het kwam vervolgens tegen de
kerkmuur aan de noordzijde te staan.
Aanleiding voor de verplaatsing zou
zijn dat hiermee plaats vrij kwam voor
meerdere graven. Er kon echter niet
aangetoond worden dat met deze
werkzaamheden de stoffelijke van de
twee militairen waren geruimd. Het
was een doorn in het oog voor het
Consul Oorlogsgraven Stichting (OGS),
waar Hans Steenmetz deel van uitmaakt, en de nabestaanden, dat de
twee mannen in een niet-aanwijsbaar
graf lagen. Sindsdien is er met regelmaat verantwoording gevraagd voor
de stoffelijke resten. Eind 2017 kwam
het bericht van het Ministerie van
Defensie tot het openen van de graven. Met de professionele hulp van
Berging en Indicatie Dienst Koninklijke

Landmacht (BIDKL) werden de graven
geopend op maandag 14 mei. Hierbij
is veel materiaal verzameld die de
identificatie mogelijk maakten. Zo zijn
vier schoenen gevonden, waarbij aan
de grootste maat soldaat Derks kon
worden bepaald. Ook was hij nog
voorzien van zijn helm. Steenmetz
geeft aan dat het gebruikelijk is dat
militairen die zijn gesneuveld in de
meidagen in 1940 en begraven in een
particulier graf in hun woonplaats,
worden herbegraven op de erebegraafplaats De Grebbeberg in Rhenen.
De Oorlogsgraven Stichting beheert
en draagt de zorg voor de stoffelijke
resten en de graven. De gesneuvelden
hebben rechten die door deze stichting bewaakt en gehonoreerd worden.
(Foto: archief)
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SOOOOL 10-14

‘Kind leert wat bij hem past’
Dendron College, Citaverde en Dynamiek Scholengroep starten na de zomer met een nieuw onderwijsconcept
in Horst: SOOOOL 10-14. Hiermee willen de drie partijen het primair onderwijs beter laten aansluiten op het
voortgezet onderwijs (VO) en wordt het keuzemoment voor het VO-advies uitgesteld.
SOOOOL staat voor Samen
Ontdekkend Onderzoekend
Ontwerpend en Ondernemend Leren.
De leerlingen krijgen de tijd om zich
te ontwikkelen en te kijken wat bij
hen past. In de praktijk betekent dit
dat de leerlingen straks eigenlijk zo
min mogelijk in de klas zitten, zegt
Anne Geurts, leerkracht en lid van
de ontwikkelingsgroep. “Het Junior
College van het Dendron zien we als
het nest, daar starten we elke dag.
Maar we gaan er ook op uit, bedrijven bezoeken bijvoorbeeld. Er is een
vast programma met aandacht voor
Nederlands, Engels en rekenen. We
gaan werken met thema’s waarmee
kinderen zelf gaan ervaren en op zoek
gaan naar wat ze willen weten. Dat
vergt een mate van zelfstandigheid

van de leerlingen en coachvaardigheid
van de leerkracht. Overigens is het
niet zo dat alles aan het kind wordt
overgelaten, de ouders beslissen ook
mee.” “Concreet kan een kind straks
echt ontdekken wat bij hem past”,
voegt Sharley Crompvoets, lid van de
ontwikkelingsgroep, toe. “En ze leren
van elkaar.”
“In Nederland zijn we aan het ontdekken dat er niet één lesmethode de
beste is en past bij elk kind”, legt Tine
van Wijk, voorzitter van de centrale
directie van LVO Noord, waar ook het
Dendron onder valt. “In vergelijking
met landen als Duitsland en België
is het keuzemoment voor kinderen
in Nederland best vroeg. Sommige
kinderen zijn daar in groep 8 nog niet
aan toe.” Er moet daarom meer aan-

dacht zijn voor de overgang naar het
voortgezet onderwijs, zegt ze. En voor
samenwerking tussen de scholen. “Het
is een feit dat we de komende jaren
met een krimp in het leerlingenaantal te maken gaan krijgen”, zegt Jos
Baggen, voorzitter van het College van
Bestuur van Dynamiek Scholengroep.
“Dan is het belangrijk dat we daar op
anticiperen en kijken naar consequenties voor de toekomst. Samen met
gemeente Horst aan de Maas hebben we deze problematiek in kaart
gebracht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het brede aanbod aan onderwijs dat er nu is, blijft bestaan? Dat
kan onder andere door het primair- en
voortgezet onderwijs beter op elkaar
af te laten stemmen.”
Op zes plekken in Nederland wordt

al een vorm van een doorlopende
leerlijn aangeboden, vaak onder
de noemer Tiener College. Baggen:
“Het Ministerie van Onderwijs
stimuleert het ontwikkelen van
deze onderwijsvormen en ook de
Onderwijsinspectie kijkt mee. We
krijgen speelruimte om buiten de
lopende regelgeving te werken.”
“Het mooie van SOOOOL is dat het
beste van drie werelden wordt
samengebracht”, zegt Geurts.
“Dendron heeft een groot netwerk,
Dynamiek de expertise in primair
onderwijs en Citaverde is deskundig
op het gebied van praktijkgericht
leren.”
In eerste instantie wordt gestart
met een groep van maximaal
24 leerlingen, afkomstig uit groep 6, 7
en 8. Momenteel worden gesprekken
gevoerd met kinderen en hun ouders
die hebben aangegeven interesse
te hebben. “Belangrijk is dat we

zeker weten dat deze vorm van
onderwijs bij het kind past”, geeft
Baggen aan. “We gaan niet zomaar
experimenteren. We beginnen voor
één jaar en bekijken in december of
we verder gaan met de tweede fase.
We hebben natuurlijk de intentie om
dit voort te zetten.” De vier denken
dat de overgang van SOOOOL naar het
voortgezet onderwijs, waarbij wel
weer meer de nadruk op klassikaal
leren ligt, mee zal vallen. Baggen:
“Ik denk dat de leerling dan intussen
heeft geleerd zijn eigen weg te
vinden.” Van Wijk: “We zijn ook al af
aan het stappen van het idee dat je
het beroep dat je nu kiest, over 20
jaar nog steeds doet. Ik hoop dat we
de kinderen mee kunnen geven dat
ze de regie hebben over hun eigen
leven.” “Het mooiste is dat een kind
straks iets doet waar hij blij van wordt.
Dan heb je een gemotiveerde leerling
voor de toekomst”, zegt Baggen.

Buurt Grandorse vreest
voor verdwijnen grondwal
Omwonenden van hippisch gebied Grandorse in Kronenberg zijn bang dat door toekomstige ontwikkelingen de grondwal tussen de hippisch zone en het dorp verdwijnt. Zij pleiten er bij gemeente Horst aan de Maas
voor dat de wal wordt gehandhaafd.
Het bestemmingsplan Grandorse,
dat de gemeenteraad nog moet
vaststellen, biedt onder andere de
mogelijkheid tot nieuwvestiging van
paardenhouderijen en detailhandel en de uitbreiding van Equestrian
Centre de Peelbergen. “Wij hebben
begrepen dat er zowel in het
verleden alsook nu weer gesproken wordt over het eventueel verwijderen van deze grondwal, maar
daar zijn wij als direct betrokkenen
absoluut tegen”, melden de omwonenden in een brief aan de gemeen-

teraad.“ De grondwal moet wat ons
betreft in elk geval blijven, eventueel
geïntegreerd in de ecologische verbindingszone waarover gesproken wordt.”
De aanwezige wal moet ervoor
zorgen dat geluids- en lichthinder vanuit de hippische zone zoveel mogelijk
beperkt wordt. Op sommige momenten is dit echter onvoldoende, werd
al eerder door de gemeente geconstateerd. Er zijn extra maatregelen
besproken, zoals het verlagen van het
geluidsniveau van de luidsprekers en
het aanbrengen van lichtkappen aan

de lichtmasten. Volgens de buurtbewoners worden deze maatregelen niet altijd genomen tijdens een
evenement. “Maar ook al zouden
die maatregelen wél consequent en
volledig worden uitgevoerd, dan nóg
vinden wij de grondwal absoluut
noodzakelijk. Het liefst zagen wij de
grondwal ook nog beplant met een
voldoende hoge en dichte beplanting.”
De brief van de omwonenden
staat op de agenda van gemeenteraadsvergadering van dinsdag 5 juni.

“Wij zijn een pluimveebedrijf
met scharrelkippen aan de
Mackayweg 4 te Tienray.”
Ter versterking van ons team zoeken wij nog enkele

WEEKENDHULPEN

tussen de 14-17 jaar

die ons willen komen helpen met het verpakken van eieren.
Goede verdiensten!
Bovenop je CAO-loon ontvang je bij ons een toelage van 1 euro per uur
voor zaterdagen, zondagen en feestdagen.
Heb je interesse en kun je goed de handen uit de mouwen steken?
Wees er dan als de kippen bij en neem contact met ons op voor meer
informatie: Tel. 0478-698088 of 06-53496558

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur m/v
Wat ga je doen?

Als vrachtwagenchauffeur zorg je voor onze transporten met tank- en
flessenwagens naar klanten in Nederland en Duitsland. Het betreft enkel
dagritten. De werktijden zijn flexibel en afhankelijk van de dagelijkse
planning.

Wat vragen wij?

• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95
• Je bent in het bezit van CCV-B chauffeursdiploma
en ADR, tank en stukgoed (mogelijkheid tot het
eerst behalen van het ADR certificaat is aanwezig)
• Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig,
initiatiefrijk, communicatief vaardig en klantgericht

Wat bieden wij?

• Een vast dienstverband
• Goed salaris conform CAO Brandstoffenbedrijf

Wie is Jewagas

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor (productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik.
Jewagas is een familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen
voor de Nederlandse en Duitse markt. Onze vakmensen zijn experts op
het gebied van gassen, installaties en regelgeving. Zij delen hun
kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.

HALLO in Hongarije
Het Horster Mannenkoor was tijdens het hemelvaartsweekend op concertreis naar Hongarije.
Voordat er een concert gegeven werd in de grootste katholieke basiliek van Hongarije in de plaats
Esztergom, konden ze even op adem komen met de HALLO.

Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen
bij een groeiende organisatie met een sterke
focus op innovatie. Wil je meer weten?
Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525. Ben je
enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11|5861 EJ Wanssum|0478-532525 | F 0478-532442 | E info@jewagas.com | www.jewagas.com

Jewagas_Personeelsadvertentie_Vrachtwagenchauffeur_130-150.indd 1

14-03-18 21:19
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Je was met je gedachten
al in die andere wereld
Je leefde van de herinnering
en van je vergeten dromen
Nu ben je veilig aangeland
daar ergens aan de overkant
Daar waar wij samenkomen

Magdalena
Kremers-Raijmakers
echtgenote van

Jos Kremers
* Zemun, 12 december 1949

† Horst, 21 mei 2018

Na een liefdevolle verzorging in Hospice Doevenbos te Horst
heeft zij, direct na het ontvangen van het H. Sacrament der
Zieken, het leven losgelaten.

Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Zij heeft haar taak volbracht.
Zij ruste in vrede.
Heden overleed, geheel onverwacht, thuis in haar eigen vertrouwde
omgeving mijn lieve vrouw, onze zorgzame mam en lieve oma

Netje Madou-van den Broek
echtgenote van

Jan Madou
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar.
America, Jan
Jos en Urszula, Lukasz
Stefan en Bozena
Bas, Bram
Peter en Aneta
Laura, Marcel
America, 19 mei 2018
Dorperpeelweg 8, 5966 PM

Horst, Jos
Amersfoort, Jenny en Artur
Kyra
Kim
Nieuwstraat 94
5961 HE Horst
Op maandag 28 mei om 10.30 uur zijn wij voor het laatst
met Magdalena samen in de H. Lambertuskerk van Horst.
Aansluitend zullen wij haar in besloten kring naar het
crematorium begeleiden.
Magdalena is in het uitvaarthuis aan de Nijverheidsstraat 4,
5961 PJ te Horst, waar u zaterdag 26 mei tussen 19.00 en
19.45 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
In plaats van bloemen stellen wij een gift aan
Kankeronderzoekfonds Limburg op prijs. Hiervoor staan
collectebussen bij het condoleanceregister.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
noodlottig ongeval van

De uitvaartdienst werd gehouden op donderdag 24 mei 2018 in
de parochiekerk van de H. Jozef te America waarna de begrafenis
plaatsvond op het r.-k. kerkhof aldaar.

Ik zie mijn bloementuin netjes en in bloei,
weet mijn tijd van rust is nu gekomen.
Er viel nog zoveel te genieten

Mien van Doremaele
-Kranenbroek
echtgenote van

Martien van Doremaele †
*Wanroij, 5 oktober 1943

† Meterik, 20 mei2018

Toon en Petra
Jan, Mieke, Lisa
Rieki en Richard
Frederique, Lennart

Jan van der Vight

Schadijkerweg 19, 5964 NA Meterik

Wij verliezen in Jan een zeer gewaardeerde en enthousiaste vrijwilliger
die zijn werk met veel plezier en toewijding uitvoerde.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
vrijdag 25 mei 2018 om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Stg. Cultureel Erfgoed Zwarte Plak,
Stg. Knopenlopen Sevenum, Stg. Groengroep Sevenum.

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.

Perkplanten. Grote keuze aan klimhang-kuip-terrasplanten. Ruim 180
soorten. Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.
Openingstijden en aanbiedingen zie
www.coxplantenkwekerij.nl

Paranormale Beurs 27 mei
11.00 - 16.00 Parkhotel Horst.
Mediums, verkoopstands, sieraden,
edelstenen, spirituele schilderijen
etc. Lezingen: Numerologie, De rug
spreekt, Bloemenlezing. Entree 5 euro.

Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Bijeenkomst in het crematorium om 9.45 uur alwaar
gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Mien is thuis waar u donderdag van 19.00 tot 20.00 uur
afscheid van haar kunt nemen.
Melderse Bruist op 2 juni.
Melderse Bruist in MFC De Zwingel
Melderslo: 16.00 uur rommelmarkt;
20.30 uur Duitse avond met DJ Otto
Wunderbar en zangeres Marleen
Rutten. Voor info en kaarten kijk op
www.MelderseBruist.nl

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

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

Bijbaan voor scholier!
Paardenhouderij in America.
Bel voor meer info: 06 53 71 73 41.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

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

www.theoarts.com

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,per maand, div. afmetingen, tel.
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst.

Proficiat!
Annemarie en Mike
Laura en Tjeerd
Michiel en Linda
Elise en Julie
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Rommelmarkt Melderslo
zaterdag 2 juni 16.00-18.30 uur
MFC De Zwingel Melderslo.
Heerlijke verse asperges.
Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges! Ook geschild. Open ma-vr
10-12u en 13-17u. Za 9-17u. Zo op
afspraak. Mts Verhaeg Kranestr. 38
Horst tel. 077 398 65 90.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schijveneg/
schudders/harken/maaiers/kieper/
mesttank/weibloter/weisleep/
spitmachine/tractor enz. alles
aanbieden 06 19 07 69 59.
Tuinman gezocht.
Met spoed tuinman gevraagd, zzp’er of
65+’er. Reacties tel. 077 397 03 29
/06 30 68 84 03.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Carbootsale Wieneshof Horst
zondag 27 mei 9.00-15.30
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94 buiten!
Personeel gevraagd voor het schonen
van prei gedurende enkele weken;
ook schoolverlaters. Mts. BerdenWilms, America 06 10 64 84 89.
Jos Computerhulp. Voor al uw
computerproblemen, computerles
(privé of groep) of nieuwe website!
Bel mij op 06 10 71 00 70.
Hulp in huishouden.
Gezocht ervaren hulp in huishouden in
Horst. 06 27 53 72 00.
Op weg naar de brugklas.
Meld je nu aan! De training Ik Leer
Leren start vrijdag 1 juni 2018. In 5
bijeenkomsten gaan we letterlijk leren
leren. Voor meer info Inge Verheijen
Coaching 06 14 52 33 56 fb Ik leer
Leren Horst.
Gevonden sleutelbos op de
parkeerplaats bij de Jumbo Sevenum
op woensdagavond 16 mei.
Tel. 077 398 80 67.
Verloren rode leesbril vanuit Kruytzer,
Herstraat, Gasthuisstraat, Linnenstraat,
Kranestraat naar Engelerveld.
Tel. 06 20 10 04 65.

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

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

Dit megje wuurt
vandaag 70 jaor

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Te koop pioenrozen € 2,- per bos,
peulen € 2,- per bakje.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.
Te huur aangeboden, royale
vrijstaande woning nabij het centrum.
Tijdelijk beschikbaar vanaf 1 juli 2018.
Info 06 43 47 63 39.

en zo 09
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GEPLUKT Ruud Logtens
muziekprojecten doe. Ook geef
ik nog af en toe muzieklessen op
basisschool De Wouter in America
en geef ik slagwerkworkshops bij de
Muzikantine. Momenteel ben ik bezig
om deze twee dingen aan elkaar te
linken: samen met de Muzikantine
ga ik helpen om de eindpresentatie
van groep 7 en 8 van De Wouter naar
een hoger niveau te tillen. Begin juli
mogen ze hun presentatie opvoeren in
de kermistent, echt geweldig.”

Halve marathon in
Mannheim

Hij groeide op in Maasbree, maar woont tegenwoordig met zijn gezin in America. Zowel in Maasbree als in America is hij actief bij de muziekverenigingen en daarnaast werkt hij al vijftien jaar bij John Deere in Horst. Deze week wordt Ruud Logtens (43) geplukt.
woon ik alweer 11 jaar in America,
met net zo veel plezier.” Ruud ging
naar de basisschool in Maasbree en
daarna naar de middelbare school in
Panningen. Toen hij daar klaar was
volgde hij achtereenvolgens studies
in werktuigbouwkunde aan de mts

Ruud werd geboren in America,
maar toen hij pas 9 maanden was
verhuisde het gezin Logtens naar
Maasbree. Daar woonde hij tot zijn
32e met veel plezier. “En toen kwam
ik Chantal tegen, hier op de kermis
in America”, lacht hij. “En inmiddels

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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en de hts in Venlo. “Daarna heb ik
eerst drie jaar in Eindhoven gewerkt
als technisch tekenaar en nu werk
ik al ruim vijftien jaar bij John Deere
in Horst.” Daar zit hij helemaal op
zijn plaats. “Ik ben afdelingsleider
van de prototypewerkplaats
en zorg er dus voor dat de
gewasbeschermingsmachines voldoen
aan de wensen van de klant en aan
onze eigen kwaliteitseisen. En dat is
erg leuk. Ik mag veel met mensen
werken en sta iedere dag weer voor
andere uitdagingen.”
Naast zijn werk, loopt muziek
als een rode draad door het leven
van Ruud. Dat begon al in zijn jeugd.
“Pap heeft altijd bij de fanfare gezeten, eerst in America en daarna in
Maasbree.” Zo kwam hij als jochie dus
al veel in aanraking met blaasmuziek.
“Ik heb zelf als kind twee jaar klarinetles gehad. Toen ik daarmee klaar
was, was ik 10 en mocht ik kiezen:
of bij Jong Nederland of bij de drumband.” Die keuze was snel gemaakt.
“Ik ben toen bij de drumband gegaan.
Daar keek ik als kind echt tegenop en
dat was waar ik bij wilde horen.” En hij
is er nooit meer weggegaan. “Ik ben
nog steeds spelend lid bij de slagwerkgroep van Maasbree. Dat kan ik
ook echt niet loslaten. Ook ben ik nog
dirigent van de jeugdslagwerkgroep
daar en ook dat doe ik al ik weet niet
hoe veel jaar.” Ook in America is Ruud
inmiddels betrokken bij de fanfare en
is hij bestuurslid. “Ik wilde op muzikaal gebied ook graag iets betekenen

voor de Americaanse gemeenschap.
Als niet-spelend lid is het heel leuk om
een frisse blik te geven op dingen.”
Daar stopt het nog niet met
de muziek in Ruuds leven. “Ik zit
in de werkgroep van Horst aan de
Maas 800, waar ik één van de vele

En dan doet Ruud zo nog wat
vrijwilligerswerk in America. “Ik zit in
de organisatie van de Americaanse
afdeling van de Wandeldriedaagse
en ik zit nog in het comité voor de
Intocht van Sinterklaas hier.” Verder
loopt hij ook nog één keer per jaar
de halve marathon. “In Mannheim,
waar de grote tractorfabriek van John
Deere staat. Dat is tien jaar geleden
vanuit het werk ontstaan en dat doen
we nog steeds ieder jaar.” Hij lacht:
“Dat is best ver weg, en voor mij is dat
wel handig, want dan is het minder
makkelijk om af te zeggen. Die stok
achter de deur heb ik wel nodig om te
gaan trainen.”
Zijn werk en zijn vrijwilligerstaken
combineert hij nog met zijn grote
gezin. Ruud woont met vrouw Chantal
en kinderen Lucy (16), Amy (10), Jens
(8) en Dewi (6 ) in America. Een lekker
druk huishouden, waar Ruud het ook
nog altijd druk mee heeft, maar het
breekt hem niet op. “Ik krijg het tot
nu toe altijd allemaal goed gedraaid”,
lacht hij. Overwegen om ergens
mee te stoppen doet hij dan ook zeker
niet. “Mijn motto is: doe waar je zin
in hebt en zorg dat je het naar je zin
hebt. En dat lukt me zo ontzettend
goed.”

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.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
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Werkgroep
(Junior) Accountmanager
VVV - Venlo

Ambitieus en in het bezit van een enorme drive.
Werkervaring in een vergelijkbare functie.

Presentatie Samen duurzaam
Norbertuswijk Horst
De werkgroep Samen duurzaam Norbertuswijk houdt op woensdag 30 mei een presentatie over verduurzaming in de wijk. Deze vindt plaats in de hal van basisschool De Twister in Horst vanaf 19.30 uur.
De werkgroep heeft de afgelopen tijd allereerst bepaald wat haar
uiteindelijke taak is en aan welke
verwachtingen zij moet voldoen om
deze actie te doen slagen. Er is onder
meer besproken waar de leveran-

cier van zonnepanelen aan moet
voldoen en welke benaderd kunnen worden. “De opdracht was duidelijk: naast goed en goedkoop,
ook graag lokaal”, aldus de werkgroep. “Wij vertegenwoordigen op dit

moment 35 particuliere woningbezitters met een gezamenlijk stroomverbruik van ruim 146.000 kWh, goed
voor zo’n 600 zonnepanelen.” Neem
voor meer informatie contact op via
samenduurzaam@norbertuswijk.nl

Fietsexcursie
Assemblagemonteur
Addit Venlo

Gevarieerd montage werk
van volledige systemen.

Bekijk al onze topvacatures op www.personato.nl

Projectbureau Ooijen-Wanssum
brengt fietskaart uit
Projectbureau Ooijen-Wanssum heeft een eigen fietsroute uit gegeven, die vanaf eind mei ook in papieren
vorm verkrijgbaar is op verschillende locaties in het gebied. Ter introductie van deze fietskaart vindt er op
zaterdag 26 mei een fietsexcursie door het gebied plaats.
Op fietsroute.ooijen-wanssum.nl
is de fietsroute geprojecteerd in
Google Maps. Op deze kaart staan alle
bezienswaardigheden van het project
en wordt actueel bijgehouden waar
werkzaamheden zijn. Deze interactieve kaart laat ook foto’s en video’s
zien van de belangrijkste maatrege-

len. Het was al mogelijk de kaart uit te
printen, maar vanaf dit voorjaar is de
kaart dus ook al uitvouwbare fietskaart met extra informatie over de
gebiedsontwikkeling beschikbaar.
De kaart is te vinden bij
diverse horecagelegenheden in het
gebied. Tijdens de introductie van

de fietskaart op zaterdag 26 mei
geven excursieleden die dag in
Wanssum, Blitterswijck, Meerlo en
Broekhuizenvorst informatie over het
project. De excursie begint om 10.30 uur
en deelname is gratis. Aanmelden en
doorgeven van de startlocatie kan via
info@ooijen-wanssum.nl

Het wilde westen

Open dag Jong Nederland Horst
R&D Engineer
Parthos Panningen

Verantwoordelijk voor het ontwerpen
en tekenen van producten en systemen.

Jong Nederland Horst houdt zondag 27 mei de jaarlijkse open dag. Deze vindt van 14.00 tot 17.00 uur plaats
in de blokhut aan de Toon Hendriksstraat in Horst.
Thema van de open dag is dit
jaar het wilde westen. Voor de
jeugd is er deze dag van alles te
doen. Zo zijn er een kabelbaan en
een springkussen, kunnen ze zich
laten schminken en zijn er spellen

die met het wilde westen te maken
hebben. Ook zijn er prijzen te
winnen. Jongens en meisjes uit Horst
en omgeving vanaf 5 jaar (en hun
ouders) kunnen een kijkje komen
nemen. Er kan kennisgemaakt

worden met de vrijwilligers en ook is
er een informatiestand waar verder
uitleg over Jong Nederland en de
drumband gegeven wordt.
Kijk voor meer informatie op
www.jnhorst.nl

Natuurgebied ‘t Soar

Fietstocht Oude Maasarm
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 27 mei een fietstocht door de Oude Maasarm en het natuur
gebied ’t Soar. Deze fietstocht start om 09.30 uur vanaf gezondheidscentrum ‘t Raadhuis in Meerlo.

Process Engineer
MGG Tegelen

Ervaring met het optimaliseren
van processen in metaalbewerking.

In 1993 en 1995 vonden twee
grote overstromingen van de
Maas plaats, met veel schade als
gevolg. Ter voorkoming van acute
problemen werden vanaf 1996 in
snel tempo nooddijken aangelegd
en de oude Maasarm tussen Ooijen
en Wanssum, die voorheen bij hoog

water altijd volstroomde, werd
afgesloten.
Inmiddels is niet langer het
verhogen van bestaande kades en
dijken de insteek, maar wordt de
oplossing gezocht in het ruimte
bieden aan de Maas. Om die reden is
in 2012 de zogenoemde natuurlijke

klimaatbuffer Oude Maasarm
gerealiseerd. In een fietstocht
van ongeveer 18 kilometer door
het gebied van de oude Maasarm
tussen Ooijen en Wanssum krijgen
belangstellenden een indruk van de
ontwikkelingen. Deelname aan de
tocht is gratis.

Centrum voor zorg en welzijn
Vind jouw baan met Ruud, solliciteer direct!

Opening serre LaefHoês America
Centrum voor zorg en welzijn ’t LaefHoês in America is iets meer dan een jaar geleden geopend. Op zaterdag
26 mei wordt daar tussen 16.00 en 19.00 uur de nieuwe serre geopend.
Bij de bouw van t LaefHoês moest
de serre geschrapt worden om binnen
het budget te blijven. Met bijdragen
van het Coöperatiefonds Rabo Horst/

Venray, Sobrietas en particulieren
konden de materialen voor de serre
begin dit jaar ingekocht worden. In de
afgelopen maanden hebben de vrij-

willigers met die materialen de serre
opgebouwd. De nieuwe serre wordt op
zaterdag 26 mei geopend tijdens het
jaarfeest.
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Dag van de Bouw

Open dag bouw school
Meterik
Een deel van het voormalige Theresiaklooster in Meterik wordt verbouwd tot school. Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 2 juni, tijdens de Dag van de Bouw, een kijkje nemen bij het bouwproject.

winkel&bedrijf 11
Open dag Gebieds
ontwikkeling
Ooijen-Wanssum
Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 2 juni, de Dag van de Bouw,
een kijkje nemen op twee locaties van de gebiedsontwikkeling OoijenWanssum. De locaties in Broekhuizenvorst en Wanssum zijn van 10.00
tot 16.00 uur te bezoeken.
In Broekhuizenvorst krijgen
bezoekers de kans om op het dek
van de brug te lopen, dat al voor
een deel is gestort. Daarnaast
staat er groot materieel opgesteld,
zoals dumpers en graafmachines. Medewerkers van Combinatie
Mooder Maas geven toelichting over
allerlei onderwerpen zoals de ontwerpen, de hoogwatergeulen die
momenteel gerealiseerd worden en
de dijkentechnologie.

Nieuwe rondweg
“Het is een uniek project waar
comfort en duurzaamheid samen
worden gebracht en alle
karakteristieken eigenschappen van
het klooster behouden blijven. Een
nieuwe manier van werken voor de
bouwsector”, aldus Hans Vloet,
projectleider bij Van Tilburg Energie

Design. Uit onderzoek blijkt dat een
energiezuinige, gezonde en duurzame
school niet alleen een bijdrage levert
aan een beter klimaat, maar ook de
leerprestaties van de kinderen
verbetert.
Begin juli moeten alle werkzaamheden zijn afgerond. “Samen

met gemeente Horst aan de Maas,
Dynamiek Scholengroep en de bouwpartners Van Hoogevest, Raedts en
Energa laten we op zaterdag 2 juni
tussen 10.00 en 16.00 uur zien hoe ver
de bouw gevorderd is en geven we
uitleg over hoe we bij deze bouw te
werk zijn gegaan.”

in Wanssum zijn de contouren
van de nieuwe rondweg inmiddels
goed zichtbaar. Daarnaast krijgt
de fietsbrug ter hoogte van de
Meerlosebaan steeds meer vorm
en de voorbereidingen voor de
aanleg van de fietstunnel ter hoogte

van de Venrayseweg zijn in volle
gang. Ook op deze locatie wordt
een informatiemarkt ingericht waar
uitleg wordt gegeven over onder
meer de werkzaamheden in de
haven, niet-gesprongen explosieven
en archeologie.

Gebruik maken van
fietsroute
Op beide locaties zijn een springkussen en een zandbak aanwezig
voor kinderen. Daarnaast kunnen de
kinderen vragen beantwoorden en
kans maken op een prijs. Bezoekers
die van locatie naar locatie willen
fietsen kunnen gebruik maken van
de Ooijen-Wanssum fietsroute.
Kijk voor meer informatie:
www.ooijen-wanssum.nl

Oh, zit dat zo!
Ter ondersteuning van ons vast team zijn we op zoek naar:
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Zwembadonderhoud
Door: Walter van den Hout medewerker Welkoop
Als het zwembad volloopt met leidingwater is dat schoon en veilig.
Gebruik nooit eigen bronwater, dat heeft een nadelige werking op de
chemische onderhoudsmiddelen. Door huidschilfertjes, talg, transpiratie en
vuil uit de lucht dat in het water komt gaat de waterkwaliteit snel achteruit.

Hoe zorg je dat het water mooi
zuiver blijft? Je kan pas de juiste
maatregelen nemen als je weet wat
de conditie van het water is, meten is
weten. Voer de watertest zelf uit met
een teststrip. We zetten de belangrijkste waterwaardes voor je op een
rij. De ph-waarde geeft de zuurgraad
aan. Chloor werkt effectief in zwemwater met een neutrale pH. Die mag
schommelen tussen pH 6,8 en 7,8.
De ideale zuurgraad is pH 7,2. Met het
correctiemiddel pH-minus breng je de
pH-waarde omlaag en met pH-plus
omhoog. Lees op de verpakking hoe
je de middelen toepast. Doseer pHminus of pH-plus nooit tegelijk met
chloor.

Zwemwater heeft van nature allerlei bacteriën. Dood deze bacteriën
met chloor. Breng eerst de pH-waarde
op peil voordat je chloor aan het water
toevoegt. Gebruik voor zwembaden
alleen chloor dat daarvoor geschikt is.
Chloor is er in tablet- en granulaatvorm.
Met chloorgranulaat breng je de chloorwaarde snel op peil (shock-behandeling).
Met langzaam oplossende tabletten, in
de skimmer of chloordrijver, doe je de
onderhoudsdosering. Controleer regelmatig of de chloortabletten opgelost zijn.
Voeg een nieuw tablet toe als deze is
opgelost. Gooi chloortabletten nooit los
in het water, dan verkleurt je zwembad.
Volg de richtlijnen op de verpakking.
Mix nooit twee verpakkingen of soorten
chloor door elkaar, dat is levensgevaarlijk. Reinig de skimmers en verwijder
bladeren en grof vuil uit en rondom het
zwembad. Gebruik een bodemschepnet
en een oppervlakteschepnet. Verwijder
met een zwembadborstel het vuil en de
vuilafzetting op de wanden en bodem.

Zand en fijn vuil zuig je van de bodem
met een borstel met zuigmond of
bodemzuiger. Tot slot is het belangrijk
dat je de temperatuur van het water
in de gaten houdt. Hoe warmer het
water, hoe groter de kans op algen en
bacteriën. Bij warm weer is wat extra
chloor een goed idee.
Onderhoudstips:
• Ga niet met vieze voeten het water in
• Gebruik een goede filterinstallatie
• Vervang het filter regelmatig
• Stofzuig regelmatig het vuil van de
bodem
• Laat geen huisdieren in het water

Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
T 077 467 22 22 www.welkoop.nl

Interieurverzorg(st)ers
die het leuk vinden om:
• tijdens schooltijd poets- en kantinewerkzaamheden te verrichten
en/of
• na schooltijd of in de avonduren bedrijven te poetsen
of
• in de vroege uurtjes kantoren e.d. zelfstandig schoon te maken.
Interresse? Meer weten?
Bel voor een kennismakingsgesprek naar
Wiel
077 - 398 18 19 of Petra
06 - 55 55 60 29

☎

☎
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Verspreiden bevordert de
intergratie’
De huisvesting van arbeidsmigranten
door een uitzendbureau op een camping in
Melderslo heeft voor nogal wat onrust
gezorgd in het dorp. En ook elders in Horst
aan de Maas zien inwoners liever niet grote
groepen geconcentreerd op één plek. Dat
blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.
nl
Het merendeel van de inwoners in Horst
aan de Maas, 63 procent, vindt het beter wanneer arbeidsmigranten verspreid worden over
de dorpen. Dat bevordert namelijk de integratie, vinden zij. “Wat we dienen te voorkomen
is gettovorming. Verspreiden bevordert absoluut een behoorlijke integratie en veroorzaakt
ook minder overlast voor de bewoners in de
nabijheid van een locatie met grote aantallen
arbeidsmigranten”, vindt deze persoon. “Het
moet niet te massaal worden, dus verdelen is

Inwonerspanel

Geldig t/m 29-05-2018

1.672 leden

Neutraal
20%
Oneens
17%

Eens
63%

Arbeidsmigranten beter
spreiden over dorpen

Als je een goed onderkomen hebt ben je eerder
beter”, zegt een ander. “Sun Power heeft in
geneigd om lekker gezellig thuis te blijven en
Tienray bewezen dat ze het uitstekend onder
heb je geen last van overlast, Woon je ergens in
controle hebben. De handelswijze in Melderslo
een schuur of gammele caravan dan ga je je ververdiend niet de schoonheidsprijs, wel een
tier buiten de deur zoeken, wat weer kan leiden
kans”, aldus een derde.
tot overlast.”
Het belangrijkste is
‘Het moet niet te massaal
Tijdelijke arbeidsmiechter wel dat de huisworden’
granten kunnen het beste
vesting deugd, is de
worden gehuisvest in
algemene opvatting.
‘Beter voor integratie’
leegstaande bedrijfspan“Zonder arbeidsmigranten kreeg 80 procent van
‘Ze hebben recht op fatsoenlijk den, appartementencomplexen en op campings.
de tuinders zijn product
huis’
“Als de noodzakelijke
niet meer uit de kassen”,
voorzieningen er maar zijn.”
geeft deze inwoner aan. “Zij vormen dus een
wezenlijk onderdeel van de lokale economie. Het
TipHorstaandeMaas is een
wordt toch wel eens rap tijd dat de gemeente
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
zich eens soepel opstelt in dit al jaren durend
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
probleem. In Tienray hoor je nooit iets over over- resultaten of aanmelden voor de volgende
last (ten minste is mij nog niet ter ore gekomen). enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

Zomers genoegen!
Dahlia

Terraspot van 21 cm.
Diverse kleuren. Nu:

350

Limonium ‘Salt Lake’

Vlinderlokker. Bloeit de hele zomer!
Van € 9,99
p/st, nu:

750

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Bienvenue
à Kruytzer

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

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

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

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

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

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

Au revoir!

Kerkstraat 17 Horst
www.kruytzeroptiek.nl
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Bespreking Poll week 19

Analoge TV is ouderwets
Ziggo kondigde dit jaar aan te stoppen met het uitzenden van het analoge
tv-signaal. Het betreft hier een gefaseerde uitschakeling, waarbij dit stapsgewijs uitgezet wordt in verschillende gemeenten. Het kabelbedrijf trekt voor de
gefaseerde uitschakeling van analoge tv twee jaar uit, dus uiteindelijk moet
iedereen er aan geloven. Volgens 76 procent van stemmers op deze poll is dit
een goede zet, want analoge televisie is ouderwets. Hierdoor kan er ruimte
vrij gemaakt worden om de kwaliteit van het digitale signaal te verbeteren.
De stemmers zijn van mening dat je op een bepaald punt niet langer vast

moet houden aan oude technieken. Digitale televisie is al jaren in opkomst en
iedereen heeft zodoende al een flinke tijd gehad om hier zelfstandig op over
te stappen. Het is de toekomst van televisiekijken en zodoende moet hiervoor
ook de weg vrijgemaakt worden. Om vooruit te kunnen moet je bepaalde dingen loslaten. Maar 24 procent van de stemmers is van mening dat dit wel een
agressieve manier van marketing is en dat er niets ouderwets is aan analoge
televisie. Ze hebben er geen behoefte aan en behouden gewoon het liefste
een simpel toestel om zo nu en dan NPO 1,2 of 3 te kijken.

Nederlandse taal verloedert door
Engelse taal eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) heeft onlangs aangekondigd een kort geding aan te spannen om de opmars van het Engels op
de universiteit te stuiten. Volgens de vereniging is ‘de verloedering van de
Nederlandse taalbeheersing de universiteit onwaardig’. Hierbij komt het er op
neer dat ze vrezen dat de Nederlandse taalvaardigheid achteruit gaat van de
studenten die een Engelstalige opleiding volgen. Ze stellen dat veel Duitse studenten ook de moeite kunnen nemen om Nederlands te leren. Universiteiten
van Maastricht en Twente, waar veel Duitse studenten zitten, zien hier geen
probleem en vinden dat de Engelse taal juist bevorderlijk is voor de internatio-

nalisering. We leven tegenwoordig in een tijd waar we zo veel mogelijk grenzen willen overschrijden en dat kan gemakkelijker als we allemaal dezelfde taal
spreken. Het Engels is nu eenmaal een gangbare en toegankelijk taal.
Anderzijds heeft BON wel gelijk. We spreken zelf ook bijna geen
Nederlandse meer als we het hebben over chatten, appen, facebooken, sociale
media of een ‘awkward’ of ‘awesome’ situatie. We drukken ons steeds vaker uit
in Engelse termen, omdat de Nederlandse termen niet langer op het puntje van
de tong liggen.
Nederlandse taal verloedert door Engelse taal. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 20) > Een wake voor dode kippen gaat te ver > eens 86% oneens 14%

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

Niets zo
veranderlijk
Welkom in Nederland,
waar het in april kan sneeuwen én 25 graden kan zijn.
Waar je op Horst-Sevenum
onder het genot van een
zonnetje de trein in stapt en
waar je een stukje verderop in
Tilburg met wolken en regen
weer uitstapt. Welkom in
Nederland, waar niets zo
veranderlijk is als het weer.
Op een zonnige dinsdag sta
ik voor de spiegel te bedenken
wat ik vandaag naar school
aantrek. Ik twijfel over een
korte broek, maar kies
uiteindelijk toch voor een lange
en gris een zomers, bloemig
hemdje uit mijn kast. Voor de
zekerheid gooi ik zowel mijn
zonnebril als mijn leren jasje in
de auto, maar op het station is
het zo zonnig dat ik slechts die
eerste meeneem. Eenmaal in
Tilburg realiseer ik me dat ik
een inschattingsfout heb
gemaakt. Als ik de trein uitstap
voel ik dat het hier lang niet zo
warm is als thuis. Het is
bewolkt, het waait een beetje
en er vallen zelfs wat druppels
regen. Kippenvel besluipt mijn
armen. Ik zucht, vervloek
mezelf omdat ik het weer in
Tilburg weer eens niet gecheckt
heb en hoop maar dat het in de
collegezaal wat warmer is.
Het is niet de eerste keer dat
dit gebeurt. Al te vaak koos ik
een trui en bleek het daarna
zweten geblazen of droeg ik
een rokje zonder panty, waar
later bleek dat die panty dus
echt geen overbodige luxe was
geweest. Ik zou inmiddels beter
moeten weten. Niets zo
veranderlijk als het weer, zeker
niet in Nederland. Dat probeer
ik maar weer in mijn geheugen
te prenten, nu al wetend dat er
een reële kans is dat ik morgen
voor niks met lange mouwen op
school kom.
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aan
Laura Hoogers

Een mooi
verhaal
De Peel. Ik was er nog
nooit geweest sinds een jaar
geleden. Wat eigenlijk best
zonde is. Ik was even vergeten
hoe mooi de natuur soms
kan zijn.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Laura Hoogers
15 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een keer met mijn
hele familie naar Disneyworld in
Amerika willen of naar een ander
warm land. Koude klimaten vind ik
niet zo fijn, dus daar zou ik ook niet
naar op reis willen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Het liefste zou ik gedachten willen
kunnen lezen. Op deze manier weet je
wat andere mensen over jou denken
en wat mensen over elkaar denken.
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ruzies
sneller opgelost worden.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
In ieder geval wil ik gewoon door blijven gaan met volleybal. Dit hoeft niet
op professioneel level, maar daar zou
ik zeker geen nee tegen zeggen. Wat ik
nog zeker wil behalen is een diploma
voor een universitaire opleiding. Verder
wil ik de standaard dingen: mooi huis,
gezin en een leuke baan.
Wat zou je nooit weggooien?
Een dagboek van mijn oma dat ze haar

hele leven heeft bijgehouden, tot de
dag dat ze stierf. Dit betekent heel
veel voor mij, omdat dit echt iets van
mijn oma is. Het is haar handschrift,
en het zijn haar gedachten. Dit dagboek zou ik nooit weggooien.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat was het advies van mijn moeder.
Toen het niet zo goed ging op school,
zei ze tegen mij dat ik in mezelf moest
geloven en dat ik alles kan bereiken
wat ik wil. Door dit advies op te volgen heb ik toch het niveau kunnen
halen wat ik wilde, namelijk gymnasium plus. Hier ben ik nog steeds ontzettend trots op.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In een van de films van de Harry
Potter-reeks. Van kleins af aan ben
ik al een groot fan van de boeken en
films. Deze heb ik ook al supervaak
gelezen en gezien. Ik vind de hele
wereld echt geweldig, daarom maakt
mij het ook niet uit in welke van de
acht films ik zou spelen. Zolang het
maar in die magische wereld is.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik in Frankrijk geboren zijn.
Mijn overgrootouders zijn zelfs Frans

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

en de taal ligt me. In het land ben ik
nu drie of vier keer geweest en dat
beviel me ook heel goed.
Wat is jouw stopwoordje?
Dat is het woord ‘snapje’. Dit woord
gebruik ik altijd als ik dingen uitleg
aan bijvoorbeeld vrienden of familie.
Als ik dan klaar ben met uitleggen,
eindig ik altijd mijn zin met ‘snapje’.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Over het algemeen ben ik altijd wel
te vroeg. Ik wil namelijk niks missen.
Als je precies op tijd komt, is er ook
het risico dat je het niet gaat halen.
Daarom ben ik altijd te vroeg.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dit was een foto waar ik en mijn
vriendin Meike op de grond in het gras
liggen en waar we onze handen voor
ons gezicht hebben. Foto’s maken met
mijn vriendinnen vind ik heel leuk om
te doen en dit doen we ook best vaak.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, dat is het liedje ‘Afscheid nemen
bestaat niet’ van Marco Borsato. Dit
werd gedraaid op de begrafenis van
mijn oma. Elke keer als ik het liedje nu
hoor moet ik denken aan mijn oma.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Rustig en creatief. Het is zeker niet duf,

maar ook niet super opvallend. Meer
opvallende kleding is ook niet iets wat
ik nodig vind. Ik draag gewoon wat ik
zelf wil dragen.
Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik heel
erg ambitieus ben en niet snel
opgeef. Dit is vooral bij dingen waar
ik om geef. Mijn slechtste eigenschap is dat ik koppig en eigenwijs
ben.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik heb een heel goede vriendin,
Sanne, die ik al mijn hele leven ken.
Vroeger had ik voor de rest niet veel
vriendinnen, dus wist ik ook niet echt
wat ik belangrijk vond. Inmiddels heb
ik een heel grote vriendinnengroep
en wij vinden het belangrijk dat
we eerlijk tegen elkaar zijn en voor
elkaar opkomen als het nodig is.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Dat is het programma Nicky, Dicky,
Ricky and Dawn van Nickelodeon.
De humor van dit programma vind ik
heel erg grappig. Ook is Lizzy Greene,
die Dawn speelt, op bijna dezelfde
dag jarig als ik, wat wel heel toevallig is. Het is niet dat ik het programma altijd kijk, maar als ik het
toevallig zie maak ik wel wat tijd vrij.

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

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

3 van de 4 slaagt!

www.peetenmobiel.nl

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

Zelf ben ik ook veel minder
buiten te vinden dan vroeger.
Want als ik nu aan buiten denk,
denk ik aan alle insecten die
daar leven. Nee, niet zo mijn
ding inderdaad.
Maar gecombineerd met toneel
is het wel leuk. Ik zeg het
meestal niet als eerste dat een
van mijn hobby’s ook
toneelspelen is. Ik weet niet
waarom. Misschien omdat het
’anders‘ is. Maar ik vind het in
ieder geval leuk. Ruim een jaar
zijn we met een grote groep al
bezig met een toneelproductie
‘Weg uit de Peel’. Het is
gebaseerd op een boek van
Jacques Vriens, die tevens onze
regisseur is. Door deze productie
ben ik bijna wekelijks in de Peel
te vinden. Hoewel de muggen
die daar nogal gulzig zijn niet
echt meewerken en het weer
soms niet rekening met ons
houdt, blijft het leuk.
De klompen die we moeten
dragen zijn trouwens ook een
ding. Hoe hebben ze daar op
kunnen lopen? Mijn voeten
waren na één dag al gesloopt.
De Peel kan dan wel heel mooi
zijn, maar samen vertellen we
ook een ander mooi verhaal van
de bewoners. De rijken die op
de arme Peelwerkers
neerkijken. Wat tot op het
heden trouwens nog een
probleem kan zijn in sommige
andere landen. Het gaat over
een meisje dat haar dromen na
wil gaan jagen, maar door de
omstandigheden eromheen het
moeilijker lijkt, dan dat ik het
hier zo even opschrijf. Het is een
mooi en speciaal verhaal.
Liefs, Iris
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Gemeentehuis
en Openbare
Werken gesloten
Op donderdag 7 juni zijn het gemeentehuis
en Openbare Werken gesloten vanwege een
personeelsdag.
• Voor aangiftes van overlijden en geboorte kunt

SAMEN

WERKEN *

tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt

Gebruik groene emmer
voor keukenafval

u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49

In Horst aan de Maas gebruiken we al enige jaren

bellen. Let op: het gaat alleen om dringende

het groene emmertje voor het inzamelen van ‘groen’

meldingen, waarbij direct gevaar voor de

keukenafval zoals etensresten, aardappelschillen

omgeving dreigt.

en kofﬁeﬁlters. Onze afvalinzamelaars zien steeds

u die dag tussen 10.00 en 11.00 uur bellen met
06 - 53 35 59 73.

*aan verkeersveiligheid

• Hebt u een dringende melding voor
Openbare Werken, die niet kan wachten

vaker dat dit afval in plastic zakjes aan de straat

Ben jij een klantgerichte en ﬂexibele zwemonderwijzer?
Dan hebben wij een leuke baan voor je!

wordt gezet, zonder de emmer. De zakjes worden
door vogels, katten of andere dieren kapotgetrokken.
Dit zorgt voor vervuiling en overlast.
Alle huishoudens hebben een gratis

Gratis emmertje afhalen

keukenafvalemmertje gekregen van de

Bent u verhuisd, is uw emmer beschadigd

gemeente. Helpt u mee uw buurt schoon te

of wilt u een ander formaat keukenemmer?

houden? Dan vragen we u dringend deze

U kunt gratis een nieuwe emmer halen

emmer te gebruiken voor uw keukenafval.

of omruilen bij Openbare Werken aan

Doet u dat altijd al? Dan stellen wij dat erg

de Americaanseweg 43 in Horst.

op prijs. Misschien kunt u uw buren erop

Openbare Werken is elke werkdag geopend

attenderen. Bedankt voor uw medewerking!

tussen 7.30 en 16.00 uur.

Parkeren Horst Centrum
Onlangs is gele markering aangebracht rond het centrum van Horst bestaande uit een
dubbele streep en het woord ‘zone’.
Deze verkeerstekens op het wegdek dienen

aanvullende markering hopen we dat het voor

ter verduidelijking van de parkeerverbodszone

iedereen duidelijk is dat binnen dit gebied

die geldt in een groot deel van Horst Centrum.

alleen geparkeerd mag worden in de daarvoor

De borden stonden er al eerder. Met de

aangewezen vakken.

Zwemonderwijzer (M/V) op oproepbasis voor
zwembad de Berkel in Horst

Bekendmakingen

Meer informatie en reageren via: www.banenpleinlimburg.nl

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

Horst

Melderslo

Horsterweg 20

Afhangweg 3

Blakweg 14

Gebr. Van Doornelaan 23a
Grubbenvorst

Herstraat 45

Sevenum

Lottumseweg 46

Patronaat 13c

Venloseweg 28

Hegelsom

Kronenberg

Dingsstraat 13

Simonsstraat 35

Frankrijkweg 6

Dingsstraat 11

Flemingweg 2

De echtparen Verrijth-Verhaegh uit Sevenum en Thuis-Bexkens uit Grubbenvorst vierden hun

Meerlo

60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Ina Leppink-Schuitema feliciteerde hen persoonlijk

Heesweg 9

namens de gemeente Horst aan de Maas.

Swolgen
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

We gaan het Gewoon Samen Doen
Het heeft even geduurd, maar op vrijdag 18 mei, ruim acht weken na
de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we samen met Essentie,
D66+GroenLinks en PvdA vol trots een mooi coalitieakkoord gepresenteerd.
Vier partijen die elkaar gevonden hebben in een brede coalitie,
die de komende vier jaar onze mooie
gemeente willen gaan besturen.
Vier partijen die Horst aan de Maas
een krachtige stap voorwaarts willen
laten zetten op belangrijke thema’s
zoals duurzaamheid, economie,

onderwijs en leefbaarheid. Natuurlijk
zijn er verschillen tussen de vier partijen, maar in het akkoord is ruimte
voor elke partij om in de komende
jaren een herkenbare bijdrage aan de
uitvoering te leveren.
Er wachten ons grote uitdagingen
in de komende vier jaar. Zowel van-

uit de zorg voor ons milieu en onze
leefomgeving (denk aan verduurzaming en het opvangen van effecten
van klimaatverandering), als vanuit
de Rijksoverheid (denk aan het invoeren van de Omgevingswet), als vanuit
verenigingen en inwonersinitiatieven (denk aan bijvoorbeeld Afslag10
of het accommodatiebeleid) alsook
vanuit onze ondernemers (denk aan
innovatie, versterken Greenport en
passende huisvesting voor arbeidsmi-

granten). Uitdagingen die we als coalitie samen met de oppositiepartijen in
de gemeenteraad, en vooral ook met
onze inwoners willen aangaan op een
constructieve wijze. Dat laatste vinden
wij als CDA heel belangrijk. Niet de
overheid, maar de samenleving moet
centraal staan. Samen zijn wij Horst
aan de Maas. De komende vier jaar
gaan we het Gewoon Samen Doen.
Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

Een nieuwe coalitie
U heeft het ongetwijfeld al meegekregen via de berichten van afgelopen week: Horst aan de Maas heeft een nieuwe coalitie.
D66+GroenLinks, Essentie, CDA en PvdA hebben de handen ineen geslagen en zijn tot een programma gekomen waarmee we Horst aan de Maas
de komende jaren nog mooier kunnen maken.
We hebben gekozen voor een
brede coalitie van vier partijen:
een coalitie met breed draagvlak in
de samenleving. Daardoor kunnen
we veel verschillende groepen
verbinden en daadkrachtig werken
aan een gezonde en duurzame

toekomst voor deze gemeente.
Eén van de zaken waar wij als
D66+GroenLinks het meest trots op
zijn in dit akkoord is de aandacht
voor duurzaamheid die we hebben.
Duurzaamheid wordt integraal in
het akkoord opgenomen en Thijs

Kuipers, beoogd wethouder namens
D66+GroenLinks zal aan de slag gaan
met het duurzaamheids-, natuur- en
milieubeleid. Hij zal zich vol inzetten
op de energietransitie, onder meer
door het ontwikkelen van een
energielandschap en het ondersteunen
van initiatieven zoals Kronenberg
Energieneutraal. Ook de uitdagingen
in de intensieve veehouderij willen
we als coalitie aanpakken. We zien
de discussies die er zijn en wegen
zorgvuldig de belangen af tussen de

gezondheid van onze inwoners, de
duurzaamheid van de sector en aan de
andere kant economisch perspectief
voor agrariërs. Gezondheid,
duurzaamheid en innovatie zijn de
belangrijkste begrippen, en we zullen
een visie op de intensieve veehouderij
gaan creëren waarin we duidelijk
aangeven waar we als gemeente naar
toe willen. Samen gaan we er iets
moois van maken. Doet u mee?
Jim Weijs,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas
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Eindexamen doen en dan?
Het is een spannende tijd voor veel scholieren, ook in Horst aan de
Maas. De examens zijn weer begonnen en veel jongeren sluiten hun
middelbareschooltijd, hopelijk succesvol, af.
Het is tijd om te beginnen aan
een vervolgopleiding. Dit is een
mooie en belangrijke tijd maar
wordt helaas door de overheid niet
altijd even makkelijk gemaakt.
Voor mbo-studenten is het
verkrijgen van bijvoorbeeld OV aan
meer regels gebonden dan voor

studenten aan hbo of universiteit. De
algemene studie financiering is geen
gift meer maar een lening. De SP
wijst dit schuldenstelsel af en wil
de invoering van een volwaardige
studiebeurs en dat de aanvullende
beurs wordt verhoogd. Hiermee
wordt studeren voor jongeren uit

minder draagkrachtige gezinnen beter
bereikbaar.
Na hun studie willen jongeren
terugkeren naar Horst aan de Maas en
daar moeten we blij mee zijn, maar
vind maar eens een geschikte en
betaalbare woning in onze gemeente.
De SP wil investeren in goedkopere
en duurzame woningen voor onze
jongeren. Er spelen ook verschillende
ontwikkelingen op gebied van
werkgelegenheid. Er moet genoeg

werk zijn voor elk opleidingsniveau
met een eerlijk loon en
toekomstperspectief. Dus meer banen
voor iedereen en vaste contracten
voor jongeren om te voorkomen dat
ze van tijdelijk werk naar tijdelijk werk
hoppen.
De SP wenst de eindexamen
kandidaten ontzettend veel succes
deze periode en een goede toekomst.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Constructief en progressief vooruit
Horst aan de Maas heeft een nieuwe coalitie. Een coalitie van CDA,
Essentie, D66+GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Een coalitie waar
wij als Partij van de Arbeid enorm blij mee zijn omdat het volgens ons
het enige juiste antwoord is op de vragen en uitdagingen van de toekomst.
Al vanaf het eerste gesprek met
de informateur hebben we als Partij
van de Arbeid ingezet op deze
coalitie. Ingezet op verbinding.
Zoals Horst-Sweet-Horst afgelopen
week al constateerde staat dat
woord vaak in het akkoord, en

terecht. Maar belangrijker nog, de
verbinding naar de vragen en uitdagingen van de toekomst. Het verbinden van het constructieve van de
succesvolle vorige coalitie met het
progressieve van D66+GroenLinks en
de Partij van de Arbeid. Resulterend in

een brede coalitie met draagvlak in de
samenleving.
Draagvlak dat nodig is de
komende periode. Een periode waarin
we de beste woongemeente van
Limburg willen worden, waarin de
omgevingswet waarin belangen van
economie, gezondheid en buitengebied worden gewogen en waarin
duurzaamheid en klimaat stevig op
de agenda zijn gezet. En een periode
waarin we de gezondste regio willen gaan worden. Want als we dat in

2025 willen zijn, dan moet daar nú de
basis voor worden gelegd. Maar ook
een periode waarin we investeren.
In Afslag 10, als kloppend sportief en
cultureel hart, en in de dorpen, die
daarmee verbonden zijn.
Een boodschap van ambitie en
kracht. En een coalitie waarin wij het
volste vertrouwen hebben dat we
deze boodschap succesvol kunnen
gaan brengen. Wij zijn er klaar voor.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

BANENMARKT
TECHNIEK

DONDERDAG 7 JUNI
16:00 - 19:00 uur

Wij zijn op zoek naar kassamedewerkers (m/v 20 tot 32 uur per week)

VAKANTIEKRACHTEN
EN VASTE KRACHTEN
Toelichting bedrijf
Trends & Trade te Venlo is een Cash & Carry
concept, waar ruim 150 exposanten hun artikelen
verkopen aan de home, gift en garden branche.
Trends & Trade is 7 dagen per week geopend.
Meer informatie over Trends & Trade vind je
terug op: www.trendstrade.nl.
Functie
Wij zijn op zoek naar enkele vakantiemedewerkers
voor de maanden juli en augustus. Tevens zoeken
wij vaste medewerkers voor heel het jaar.
Als kassamedewerker ben je het gezicht van het
bedrijf. Samen met je team van collega’s ben jij
verantwoordelijk voor de goede doorstroom van
klanten bij de kassa.
De hoofdtaak bij de kassa wordt afgewisseld met
diverse andere werkzaamheden, zoals het ordenen

Werken bij John Deere?
Tijdens onze banenmarkt kun je
geheel vrijblijvend kennis maken
met de vacatures binnen onze
productieafdelingen.

en op de juiste plek zetten van artikelen in de
winkel, klanten helpen met inpakken, het ophalen
van bestellingen en het klaarmaken en -zetten van
inpakdozen.

Wie zoeken wij?

-Assemblage Monteurs
-Lassers
-Medewerkers Testafdeling
-Verfspuiters
-Kwaliteitsmedewerkers

Functie-eisen
Minimale leeftijd 18 jaar, bereid om in het weekend
te werken (1 x per twee weken) en tevens 1
koopavond (maandag of dinsdag). Kassa ervaring
en enige kennis van de Duitse taal (in woord) is
gewenst.

Meld je aan!

via HRWZ@JohnDeere.com
Inschrijven kan tot en met 5 juni 2018
(tevens bereikbaar voor al je vragen)

Interesse?
Ben je op zoek naar deze uitdagende en zelfstandige
functie, dan zien we jouw reactie graag tegemoet.
Wij bieden je een passend salaris met prima
arbeidsvoorwaarden en een prettige informele
werkomgeving. Je kunt je sollicitatie richten aan:
De heer Ad Remmers via het mailadres
a.remmers@trendstrade.nl.

John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland

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

Petra van de Ven
winnares Koningsschieten
Door: Handboogsportvereniging De Schutroe
Het jaarlijkse koningsschieten van handboogsportvereniging De Schutroe uit Horst vond zaterdag 19 mei
plaats. Winnares van afgelopen seizoen Petra van de Ven ging er ook dit jaar met de winst vandoor.

Met 29 schutters aan de meet
werd om 11.00 het startsein gegeven
om de wedstrijd te beginnen. Eerst
5 proefpijlen die de schutters zelf
nog mochten zien om nog de laatste
puntjes te controleren van de afstelling en daarna de eerste 25 tellende
pijlen. Het was een spannende eerste
ronde waarin iedereen aan het raden
was wat ze hadden geschoten. Hierna
volgde een korte pauze.
Rond 14.30 uur werd het startschot
gegeven voor de tweede ronde,

met wederom 25 tellende pijlen. Door
de jury werden de resultaten van de
twee rondes bij elkaar geteld waarna
de beste acht schutters nogmaals
twaalf pijlen moesten schieten. Dit
was nog niet genoeg om tot een
beslissing te komen en er werden
nog drie pijlen geschoten. Na zelfs 75
pijlen geschoten te hebben was er
nog geen beslissing omdat er twee
schutters op dezelfde score stonden.
Een laatste pijl moest er geschoten
worden. Iedereen ging naar huis om

Botany B.V. in Meterik is een jong, energiek en groeiend
bedrijf, gespecialiseerd in expertise onderzoek
ter ondersteuning van productontwikkeling in de
glastuinbouw van o.a. bloemen, planten, groente en fruit.
We werken met verschillende teeltsystemen.
Wij zijn op zoek naar

Scholieren/
Studenten
vanaf 16 jaar

die bij ons willen komen werken
in de vakanties en op zaterdag.
Solliciteren:
Voel jij je aangetrokken tot een afwisselende baan
en heb je ‘groene vingers? Stuur dan vóór 10 juni
een mail naar administration@botany.nl
en je hoort van ons!
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl

later terug te keren voor de uitslag en
de feestavond.
Om 19.00 begon de prijsuitreiking.
Op de derde plaats eindigde Mitch
Hesen. Er bleven nog twee schutters
over, de koningin van afgelopen
seizoen Petra van de Ven en Wil van
der Coelen.Doordat Petra met de
laatste pijl een 10 had geschoten en
Wil een 9 werd eindigde Wil op de
tweede plaats en werd Petra wederom
winnares van het koningsschieten
2018.

Beachvolleybal
toernooi Set Up
Volleybalclub Set Up in Meerlo organiseert in juni traditioneel
beachvolleybaltoernooien. Deze vinden plaats op het beachvolleybalveld bij Camping ’t Karrewiel.

Op deze locatie kan vanaf mei
tot en met september altijd gevolleybald worden op zand en voor de
toernooien worden twaalf velden
opgebouwd. Nieuw dit jaar is een
toernooi in het kader van het Jeugd
Beach Circuit georganiseerd vanuit
de Nevobo. In het Junior Beachcircuit
(JBC) kan jeugd in de leeftijd van 12
tot 19 jaar beachvolleyballen op zijn
of haar eigen niveau. Op zaterdag 2
juni wordt dit voor het eerst georganiseerd op het strand van Meerlo.
Op zondag 3 juni staat het Vitelia
Open Beachvolleybaltoernooi op het
programma. Deelname staat open
voor recreatieve en prestatieve spe-

lers. Voor dit toernooi kunnen teams,
bestaande uit drie of vier spelers,
zich inschrijven. De teams bestaan
vaak uit actieve volleyballers, maar
ook veel vrienden- en familie teams
doen mee. Op vrijdagavond 8 juni
wordt om 18.00 uur gestart met het
Factor 73 Bedrijven Beachtoernooi.
Het Camping ’t Karrewiel Jeugd
Beachtoernooi is dit jaar op zondag 10 juni. Inschrijven kan voor
niveau 1 tot en met 6, C en B-jeugd.
Voorafgaande aan het toernooi kan
er van 9 op 10 juni overnacht worden
op het strand van Set Up.
Kijk voor meer informatie op
www.beachvolleybal.vcsetup.nl
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Lang geleden

Melderslo kampioen door
overwinning op SV Resia
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste herenteam van SV Melderslo wist zondag 20 mei in een uitwedstrijd een overwinning te behalen
op SV Resia uit Wellerlooi. Ze ging met 2-0 naar huis en werd daarmee kampioen van de vierde klasse E.

Doordat concurrent Oostrum verloor van EWC, mocht Melderslo het
kampioenschap gaan vieren. De wedstrijd in Wellerlooi begon voorzichtig
van beide kanten. Melderslo zocht
naar openingen, maar deed dit in
eerste instantie in een te laag tempo
en te slordig. Langzaamaan kwamen
de roodwitten beter in de wedstrijd
en na een mooie combinatie werd
Bart Verheyen vrij voor het doel gezet.
Hij werd echter op het laatste moment
al dan niet onreglementair gestuit.
Melderslo was gedurende de eerste
helft de bovenliggende ploeg, maar
grote kansen bleven uit. Vlak voor
rust kreeg Melderslo nog een corner
die onberispelijk werd binnengekopt,

bij de eerste paal, door verdediger
Martijn Kallen. Hij wist door zijn goals
van de laatste weken Melderslo in de
race wist te houden om het kampioenschap. In blessuretijd van de eerste
helft nog een knappe redding van Bas
die een voorzet van Resia bijna in het
doel dreigde te verdwijnen.

Extra energie
De tweede helft startte Melderslo
met de wetenschap dat Oostrum met
2-0 achterstond. Dit gaf de roodwitten extra energie en men zette Resia
een kwartier lang vast op eigen helft.
Tot grote kansen leidde dit echter
nog niet. De eerste de beste keer dat
Resia in de buurt van het Melderslose

doel kwam was het meteen raak aan
de andere kant. Met een snelle aanval bereikte men Jeroen Gubbels die
nog op de Resia-goalie stuitte, maar
de terugkomende bal werd door
Jeroen Kallen binnengekopt. Melderslo
speelde vervolgens de wedstrijd
geroutineerd uit, al kreeg Resia op het
einde nog wat mogelijkheden door
concentratieverlies aan de kant van de
roodwitten die ondertussen ook op de
hoogte waren van een verdere achterstand van Oostrum. Na het laatste
fluitsignaal stroomden de vele meegereisde toeschouwers het veld op om
de jongens te feliciteren. Melderslo
kampioen iets wat al heel lang geleden was.

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

Internationale Modelvliegshow
Modelvliegclub Apollo ‘68 uit Horst vierde op zondag 20 mei haar vijftigste verjaardag.
Dat deden ze met een internationale modelvliegshow, waar piloten uit binnen en buitenland aan
deelnamen.
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Van Duren Groenservice
zoekt nieuwe collega’s!
Door de continue groei in onze uitgebreide klantenkring zijn wij op zoek naar
nieuwe (fulltime en parttime) collega’s die ons team komen versterken.

Medewerker Hovenier
Zelfstandig Hovenier
Ontwerper
Wat VRAGEN we van JOU?
• Opleiding en bij voorkeur al
ervaring in hovenierswerk
• Man/vrouw
• Fulltime/parttime
• Leeftijd: zo jong/oud als je je voelt
• MBO werk- en denkniveau
• Collegiaal en betrouwbaar
• In bezit van rijbewijs B(E)
• Een goed humeur...

Wat BIEDEN we aan JOU?
• Afwisselend werk (aanleg,
renovatie en onderhoud)
• Continuïteit bij een groeiend bedrijf
met een jarenlange reputatie:
- 9,3 op hoveniernederland.nl
- Tuinkeur-gecertificeerd
- SBB-erkend Leerbedrijf
• Zelfstandig werk in een veilige
omgeving
• Prima arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse of wil je gewoon eens een dagje met ons meelopen,
neem dan gewoon contact op via 06 - 29240433
of info@vandurengroenservice.nl
Maasbreeseweg 12B, Panningen
Tel. 077 - 720 19 95
www.vandurengroenservice.nl

Burger Advies Raad Horst aan de Maas organiseert een Themadag

Iedereen kan meedoen
Zaterdag 2 juni 2018 inloop van 10.00 tot 17.00 uur
in De Mèrthal in Horst
Voor wie is deze dag bedoeld?
Speciaal voor chronisch zieken en
mensen met een beperking, maar
waar iedereen welkom is.
Hoe is deze dag opgebouwd?
Er worden doorlopend
demonstraties gegeven.

• Mustafa Jebari (paralympiër)
verzorgt rolstoeltrainingen.
• Stichting BES
Bewegen voor jongeren met een
beperking Rolstoeldansen, rollator
en zitdansen o.l.v. van
Els Kusters rolstoelinstructrice

Wanvertoning kost
Hegelsom de wedstrijd
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van VV Hegelsom speelde eerste pinksterdag 20 mei de uitwedstrijd tegen VVV ’03 op eigen
terrein. VVV’03 besliste de strijd met 3-2.
In de 2e minuut scoorde Ramin
Omarkheel uit een voorzet nog de 0-1,
maar wat het publiek daarna te zien
kreeg van Hegelsom was bar en boos.
Blijkbaar is binnen de spelersgroep
de ernst van de situatie nog niet
duidelijk, want Hegelsom was niet
vooruit te branden. VVV ’03 bracht
meer en wist wel wat er gedaan
moest worden om directe handhaving
te bewerkstelligen. Met verzorgd
veldspel en inzet zocht men de aanval
om snel weer terug in de wedstrijd

te komen. In de 13e minuut scoorde
VVV ’03 dan ook al de gelijkmaker.
Geheel vrijstaand kon zij de bal
binnenkoppen.
Na iets meer dan een half uur
viel, na verdedigend geknoei van
Hegelsom, ook de 2-1 voor VVV ’03.
Op slag van rust kwam eigenlijk al
de genadeklap, de 3-1 voor VVV ’03.
De wedstrijd leek gespeeld, want
met deze instelling zou Hegelsom
de wedstrijd niet meer kunnen doen
kantelen. De tweede helft bracht

niet veel beters. VVV ’03 hoefde niet
meer zo nodig en Hegelsom kon het
vandaag niet. In de 82e minuut werd
nog een grote kans voor Hegelsom
om zeep geholpen. Net voor het
einde viel dan nog de 3-2 door een
doelpunt van Djen Verkoelen, maar de
wedstrijd was al lang gespeeld. Deze
uitslag brengt Hegelsom in een lastige
situatie. Om de nacompetitie nog
te ontlopen moet zondag 27 mei de
laatste wedstrijd, thuis tegen RKDEV
Arcen, gewonnen worden.

Wittenhorst walst over
ZSV heen
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging Wittenhorst
Het eerste herenteam van Wittenhorst mocht zaterdag 19 mei aantreden tegen het eerste herenteam van ZSV
uit Deurne. Deze wedstrijd werd gespeeld in Sportpark Ter Horst en door Wittenhorst gewonnen met 6-0.
Wittenhorst was vooraf nog
enigszins optimistisch over het
verdere verloop van de strijd om de
diverse prijzen. Het speelde vanaf
het begin een degelijke wedstrijd dat
op zoek was naar de openingstreffer.
De supporters hoefden niet lang te
wachten, want in de 15e minuut kon
Michiel Hanssen na een mooie voorzet
van Marco Daniëls de 1-0 aantekenen.
Wittenhorst bleef aan zet en het was
vijf minuten later weer succesvol.
Rob Zanders leverde een formidabel
schot af dat doelman Leon Thijs te
machtig was, 2-0. ZSV had nog geen
enkele kans gehad en kon niet in het

spel voorkomen. Zeker niet nadat
in de 34e minuut. Michiel Hanssen
met een poeier de 3-0 binnenschoot.
De koek was nog niet op voor de rust.
Bart Zanders trok mee naar voren en
hij was verantwoordelijk voor de 4-0.
De corner via Daan Verlijsdonk en een
hakje van Michiel Hanssen bracht de
bal voor de voeten van Bart.
Na de pauze ging de eenzijdige
strijd door. Rob Zanders had wat
pech toen zijn schot tegen de paal
belandde. Een minuut later wees
de goed leidende scheidsrechter
naar de stip toen een verdediger
van ZSV de bal keerde met de

hand. Daan Verlijsdonk kon de
pingel beheerst inschieten, 5-0.
Na deze treffer wisselde trainer
Richard Kleuskens enkele spelers.
Opvallend was de binnenkomst
van de langgeblesseerde Bart
Spreeuwenberg. In de slotfase maakte
Bram Rubie het halve dozijn vol met
een fraaie stiftbal, 6-0. De strijd
was gestreden. Wittenhorst hoefde
niet meer en ZSV kon niet meer.
De Brabanders mochten nog blij
zijn dat in de slotfase de thuisclub
verschillende mogelijkheden onbenut
liet. Een grotere overwinning bleef
derhalve achterwege.

• TV Apollo’69:
aangepast tennissen
• Voorlichting hulpmiddelen
Medipoint, Zorggroep,
Zonnebloem en Zonnepitten,
Maaltijdservice enz.

Wij vragen rolstoelgebruikers
om deze dag mee te doen.
Meld u spontaan aan via:
iedereenkanmeedoen@gmail.com
Verder werken mee:
• Gemeente Horst aan de Maas
• Beweegcoach Roel Krauth
verzorgt een sportgedeelte
voor mensen met een
lichamelijk beperkingen

• Wijkteam Horst aan de Maas
• WMO-consulenten
• Rob Kuiten Beleidsadviseur.
Sociaal Domein team samenleving

Toegankelijkheid
voor iedereen

Dames SVEB JO11-3M
uit Broekhuizenvorst kampioen
Het eerste dames jeugdteam JO11-3M van SVEB uit Broekhuizenvorst is op woensdag 16 mei
kampioen geworden in hun klasse. Op deze avond versloegen ze Sporting S.T. JO11-3G met een score
van 12-2. Begin van dit jaar begon in maart voor de pupillen de competitie en met een 7-0
overwinning tegen Melderslo werd dit kampioenschap in gang gezet. Ze hebben nog één wedstrijd
te spelen, maar ze zijn al niet meer in te halen met 66 doelpunten voor en 20 tegen. Veelal speelde
ze tegen teams met jongens, die af en toe aangevuld werden met meisjes van hun club.
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Tegen Montagnards

Gelijkspel voor America
Door: voetbalvereniging AVV America
In een gelijkopgaande wedstrijd hielden het eerste team van AVV America en Montagnards elkaar zondag
20 mei in evenwicht. De wedstrijd eindige in 2-2.

unieke plantenbeleving

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

E 99,- per stuk

n
Eénjarige plante
n
en kuipplante
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

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

De wedstrijd dreigde nog even te
kantelen toen een keihard werkend
America (inmiddels met 10 man) een
0-2 achterstand weg wist te werken.

Het bleef tot het eindsignaal spannend. Uiteindelijk was het gelijkspel
voldoende voor Montagnards om het
kampioenschap in de 5e klasse E bin-

nen te halen en was de ontlading
groot. America kan zich gaan opmaken
voor de nacompetitie.

SV Melderslo VR1 wint
van Maasbree
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste damesteam van Melderslo kreeg zondag 20 mei MVC’19 VR2 uit Maasbree op bezoek. In de
laatste zes wedstrijden hebben de dames van Melderslo dertien punten behaald. Die winnende vibe hebben
ze vandaag doorgezet. In een spannende wedstrijd hielden de dames de drie punten met een 2-1 uitslag
verdiend thuis.

Uiteindelijk werd hands gemaakt door
een speelster van MVC’19, penalty.
Simone Verstraaten schoot de bal
vol overtuiging in de kruising binnen
waardoor de Melderlose dames weer
op gelijke hoogte kwamen. Na de rust
hield Melderslo flink druk op de bal
en werd er bijna voortdurend op de
helft van de tegenstander gespeeld.

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

(Foto: Hay Mulders)

Gelijkspel voor America

In de beginfase van de wedstrijd
ging het gelijk op. Beide teams waren
sterk aan de bal en konden aanvallen
opbouwen. Dit resulteerde voor
MVC’19 als eerste in een doelpunt,
0-1. Vervolgens pakten de dames van
Melderslo het spel weer goed op en
kregen meer de overhand. Er werd
flink druk gezet op de tegenstander.

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Dit resulteerde in de 83e minuut in
een uitgespeelde goal van Simone
Verstraaten. In een enerverende
wedstrijd haalden de dames de
volledige drie punten binnen, met
een verdiende 2-1. Dit was tevens de
eindstand. Met nog drie wedstrijden
voor de boeg is het vizier gericht op
de 7e plaats op de ranglijst.

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

Houthandel & Timmerbedrijf
20% KORTING
Rene van Ophoven v.o.f.
OP BUITENLAKKEN
Actie geldt van 28 mei t/m 9 juni 2018!
Vraag naar de voorwaarden.
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Sparta’18 laat punten liggen
Geen kans
Wittenhorst tegen in laatste uitwedstrijd
Vv Keer
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
Het eerste herenteam van Sparta ’18 uit Sevenum had zondag 20 mei de laatste uitwedstrijd op het
programma staan tegen FC Eindhoven av 1. De wedstrijd werden verloren met 3-1.

Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste damesteam van RKsv Wttenhorst uit Horst begon zondag
20 mei niet goed aan de wedstrijd tegen Vv Keer ut Cadier en Keer.
Door een eretreffer van Wittenhorst eindigde de wedstrijd met 5-1.
In de 2e minuut maakten de
gasten uit Cadier en Keer 1-0.
Wittenhorst creëerde in het eerste
kwartier slechts een klein kansje.
In de 20e minuut werd er wederom
gescoord door Keer. Goalie Celine
Roeffen ruimde de bal achterin
op, maar de bal trof de nummer 7
op de rug, waardoor de bal in het
doel belandde. In het tweede deel
van de eerste helft eiste het zware
programma van de afgelopen tijd
haar tol. Zowel Kris Seuren als Robin
Geurts moesten geblesseerd het veld
verlaten.

Mooie combinatie
Voor rust verdubbelde Keer nog
de voorsprong naar 4-0. Na de rust
kwam er een beter Wittenhorst naar
buiten. Na 7 minuten kwam Michelle
de Wit na een mooie combinatie oog

in oog met de keeper van Keer, maar
schoot de bal in de handen van de
keeper. Een kwartier voor tijd liepen
de gasten verder uit. Wittenhorst
verspeelde de bal achterin en dat
werd afgestraft, 5-0. Toch maakte
Wittenhorst nog een eretreffer in
de slotfase. Michelle de Wit benutte
de kans en rondde subtiel af in de
kruising, 5-1. Het kampioenschap
in de klasse 3E werd vandaag
ook beslist. Door het gelijkspel
van ZSV en de winst van koploper
SVC 2000, is SVC 2000 kampioen
geworden. Zondag 27 mei is de
laatste competitiewedstrijd van dit
seizoen tegen RKMSV. De wedstrijd
wordt gespeeld om 12.00 uur op
Sportpark Terhorst. Zondag 3 juni
start de nacompetitie in Soerendonk
tegen de nr. 11 uit de klasse 2G: FC
Cranendonck VR1.

De ploeg van trainer Ralf de
Haas verloor na zes opeenvolgende
zeges weer eens uit bij FC Eindhoven
av. Nadat de eerste grote kans in de
wedstrijd door Bart Schouten werd
gemist was het aan de andere kant
wel raak. Rowan van Rooy tikte een
voorzet bij de tweede paal binnen,
1-0. Het tempo in de wedstrijd lag niet

hoog. Hier was het warme weer en
de slechte staat van het veld mede
debet aan. Sparta’18 miste zowel
voorin als achterin de schepte vandaag. Waar men voorin de kansen niet
afmaakte was men achterin slordig
in het weggeven van doelpunten. Zo
scoorde FC Eindhoven av in de 64e
en 66e minuut de 2-0 en 3-0. Invaller

Overwinning Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray boekte zondag 20 mei een ruime overwinning op
RKDSO uit Lomm met 4-0. Voordat de eerste 60 seconden verstreken waren, stond het al 1-0 voor Sporting ST.
Deze goal kwam van Jur Janssen
die beheerst de bal over de keeper
tikte. Sporting ST bleef goed druk zetten
op de bal en liet bij vlagen zeer goed
combinatiespel zien. In de 13e minuut
kwamen de zwarthemden via de linkerzijde door. Mike Rutten gooide de bal
het zestienmetergebied in waar Sven
Beurskens de bal aannam, met de borst
maar deze sprong te ver weg om te

schieten. Jur Janssen kon deze bal nog
wel richting doel schieten. De keeper
werd verrast in de korte hoek en het
stond 2-0. Verder kreeg Sporting ST de
grotere kansen voor de 3-0 maar deze
gingen er niet in door zwak afwerken
of de scherpte werd gemist. Na rust
in 55e minuut werd Marco Cornelissen
in het vijandige zestienmetergebied
omvergelopen waardoor de scheids-
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Volkswagen T-Roc en Polo
Uit voorraad leverbaar

Private Lease
vanaf € 319
p.m.

SEAT Arona
Uit voorraad leverbaar
Gratis automaat op Audi A4, A5, A6, Q5, Q7
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EXCLUSIEF BIJ AUTOARENA 27 MEI
PREVIEW NIEUWE AUDI A6
B E K IJ K H E
Venlo, Celsiusweg 5.
Telefoon 077 - 320 30 40

rechter en penalty moest geven. Deze
penalty werd beheerst binnen geschoten door Tim van Rijswijck, 3-0. Met
nog een kwartier op de klok prikte Jur
Janssen zijn derde doelpunt van de middag binnen. Het verloop van de laatste 15 minuten was rustig en maar één
kant op, richting het doel van RKDSO. Er
werd niet meer gescoord en hierdoor
bleven de drie punten bij Sporting ST.
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AutoArena

Tom Spreeuwenberg deed in de 86e
minuut wat terug, maar verder dan
de 3-1 kwamen de Sevenummers
niet. Hierdoor werd er dus in het
jubileumweekend verloren en is
men uitgespeeld voor een eventuele
nacompetitie plek. Zondag 27 meikomt degradatiekandidaat Blerick op
bezoek.

Vestigingen in: Venray en Panningen.
www.autoarena.nl
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Verleden, heden en toekomst

Lezing over kasteel Huys
ter Horst
In de bibliotheek van Horst vond de afgelopen weken de activiteit Codex Gigas plaats. Dit werd samen met
Stichting kasteel Huys ter Horst georganiseerd. Op donderdag 7 juni vindt om 19.30 uur hiervan de afsluiting
plaats in de bibliotheek middels een lezing over het Horster kasteel.

Gedurende de afgelopen weken
was er ook doorlopend een expositie
te zien over verschillende
middeleeuwse voorwerpen die zijn
opgegraven bij het kasteel.
Deze voorwerpen zijn beschikbaar
gesteld door de voormalige
oudheidskamer. Ook zijn er items
tentoongesteld uit de privécollectie
van Gerda en Mart van Issum. De

expositie is nog te bezoeken tot en
met vrijdag 8 juni.
Tijdens de lezing over het Horster
kasteel komt het verleden, heden en
toekomst aan bod. Hoe is het kasteel
ontstaan? Hoe is het vervallen tot een
ruïne? Hoe is de situatie nu van het
kasteel? Heeft het kasteel nog een
toekomst? Als het aan de stichting kasteel Huts ter Horst ligt is die er zeker.

Er ligt een plan, om het eerste kasteel
‘de oude vijfhoek uit 1300’ weer op te
bouwen en een beweegbox te ontwikkelen. Een beweegbox is een virtuele zaal die mogelijkheden biedt op
het gebied van cultuur, sport, spel en
vermaak.
Meer info over of aanmelden voor
de lezing kan via horst@biblionu.nl of
aan de balie van de bibliotheek.
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Molen Meterik
maakt kans op
Gouden Pit
Het project van de molen in Meterik, ‘Bakhuuske, van grond tot
mond’, maakt kans op de landelijke Kern met Pit-prijs: de Gouden Pit.
Eerder dit jaar won het project nog de prijs voor beste Limburgse
buurtproject.

De wedstrijd Kern met Pit daagt
mensen uit om hun initiatief voor de
buurt binnen een jaar te realiseren.
Voorwaarde is dat het project de
directe omgeving verbetert of een
impuls geeft. In Meterik wil de
projectgroep met het project
‘Bakhuuske, van grond tot mond’ de
dorpsactiviteiten rondom de historische molen vergroten. De molen is
een ontmoetingsplek waar dorpelingen, toeristen en andere belangstellenden samenkomen. Bezoekers
kunnen het gehele proces van korrel
tot brood zien. Het graan van de

gewasveldjes wordt gemalen in de
korenmolen en het meel wordt
gebruikt voor het bakken van brood
in de bakoven van ’t Bakhuuske.
Tijdens de landelijke finale, met
de winnaars van de elf andere provincies, wordt er gestreden voor
de ‘Gouden Pit’ en een geldbedrag
van 3.000 euro. Deze landelijke titel
wordt voor 50 procent door de vakjury bepaald en voor de andere helft
door online stemmen. Dit kan tot en
met 31 mei. Op zaterdag 9 juni is de
uitreiking. Kijk voor meer informatie
op www.kernmetpit.nl

SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

Mooi, weer koopjes!
Kortingen tot 50%

Vrijdag 25-5

Zaterdag 26-5

Zondag 27-5

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Jeugdclub ’t Groene Woud

Good Gedoan!
Stichting Gewoën Grubbevors heeft zondag 20 mei de eerste Good
Gedoan! uitgereikt aan de leiding van Jeugdclub ‘t Groene Woud.
Dit gebeurde tijdens het Aspergefeest.
Met deze onderscheiding willen
de initiatiefnemers Grubbenvorste
naar Servaas Huys herdenken. “Ser
vaas Huys heeft zich zijn hele leven
maatschappelijk ingezet binnen en
buiten Grubbenvorst. Als verbinder,
initiatiefnemer en enthousiasmeerder
was hij een voorbeeld voor velen”,
aldus de organisatie. “Zijn gedachtegoed willen we graag, ook in de
toekomst verder uitdragen. Vandaar
dat het initiatief is genomen voor

Good Gedoan!, een prijs als stimulans
voor en dank aan jongeren die zich
belangeloos inzetten voor de
gemeenschap.” De onderscheiding
wordt toegekend aan een jongere of
groep jongeren die zich belangeloos
inzet of onlangs heeft ingezet voor de
maatschappij. De eerste Good
Gedaon! werd uitgereikt aan de
leiding van Jeugdclub ‘t Groene Woud.
Huys was een van de grondleggers en
jarenlang groepsleider.

Museum De Locht

Brood bakken
In Museum De Locht in Melderslo wordt elke laatste zondag van de
maand brood gebakken in het bakhuisje. Zo ook op zondag 27 mei,
waarbij het museum geopend is van 10.00 tot 17.00 uur.
Kinderen kunnen hier aan deelnemen en hun eigen broodje kneden, vorm geven en versieren, om
het vervolgens te laten bakken. Ook
is deze zondag de smederij van het
museum in bedrijf; een eeuwenoude ambacht die niet alleen stevige
spieren, maar ook veel vakmanschap
vereist. Muzikale omlijsting komt van

het orkest Royaal Venray, een groep
bestaande uit zeventien blazers aangevuld met een combo. Het orkest
brengt een veelzijdig repertoire van
polka en bigband nummers, evergreens en ook liedjes van Helene
Fischer, Caro Emerald en Lady Gaga.
Meer informatie is te vinden op
www.museumdelocht.nl

Karin Slaughter
op bezoek bij Bruna
Bruna Horst verwacht op zaterdag 16 juni bestseller-auteur Karin
Slaughter, naar aanleiding van haar reeds verschenen boek Gespleten.
Van 13.30 tot 15.00 uur vindt er in de winkel een boekpresentatie
plaats.
Karin Slaughter is bekend van
haar thrillers die internationaal over
de toonbanken gingen. Het is de
tweede keer dat Bruna deze bestseller-auteur mag ontvangen in Horst.
In samenwerking met uitgeverij
Harper Collins Holland is een presen-

tatie gemaakt van het nieuwe boek
Gespleten. Naast het bijwonen van de
boekpresentatie hebben bezoekers de
kans om kennis te maken met Karin
Slaughter. Kijk voor meer informatie
over het boek of over Karin Slaughter,
op www.karinslaughter.com
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Expositie kunstklas Dendron College
Het derde jaar van de kunstklas van het Dendron College in Horst heeft op donderdag 17 mei een
afsluitende expositie gehouden. In een leegstaand winkelpand van het Kloosterhof in het centrum
van Horst waren kunstwerken te bewonderen die de leerlingen gemaakt hebben naar aanleiding
van de film ‘Hemel op aarde’ en de film ‘Loving Vincent’. Door de ramen van het leegstaande pand is
de expositie nog tot vrijdagmorgen 25 mei te bekijken.

Golde Aspergestaeker voor
Jo Vermeulen
Tijdens het Aspergefeest in Grubbenvorst op zondag 20 mei werd ‘s middags de Golde Aspergestaeker uitgereikt. Dit jaar was de onderscheiding voor Jo Vermeulen.
De Golde Aspergestaeker wordt
elk jaar uitgereikt aan een man of
vrouw uit Grubbenvorst die zich
belangeloos heeft ingezet voor
de Grubbenvorster gemeenschap.
Jo Vermeulen is onder meer 50 jaar

vrijwilliger bij voetbalvereniging
GFC’33.
Daarnaast is hij al jarenlang lid
van het kerkbestuur, bestuurslid
van de Boerenbond, en van
Landschap Horst aan de Maas.

Ook is hij werkzaam bij Stichting
Projectmatige Charitas (PmC),
organisator van activiteiten bij
de KBO, lid van de Aldere raod
Plaggenhouwers, Aspergegids en
vrijwilliger bij Gewoën Grubbevors.

Tabletcafé in BiblioNu
BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 26 mei een tabletcafé. Dit doen ze speciaal voor iedereen die alles wil
weten over nieuwe apps, handige functies op de tablet, smartphone en e-reader. De bijeenkomst is van
10.00 tot 13.00 uur.
Aanwezige studenten geven uitleg
hierover, maar deelnemers kunnen
ook elkaar helpen. Het tabletcafé
is geen cursus of workshop, maar

een samenzijn van gebruikers.
Belangrijk is dat de meegebrachte
apparaten opgeladen zijn en dat de
gebruikersnaam en wachtwoorden

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

worden meegenomen. Dit is handig
bij het installeren van nieuwe apps.
Deelname aan het tabletcafé is
gratis.

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Koninklijke Harmonie Horst

Eerste concert met
Maurice Daemen
De Koninklijke Harmonie van Horst onder leiding van dirigent
Maurice Daemen houdt op zaterdag 2 juni haar eerste concert met de
nieuwe dirigent. Het concert vindt plaats om 19.30 uur in cultureel
centrum ’t Gasthoês in Horst.

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

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Nepal Festival
in Kaldenbroeck
Stichting Javea Nepal organiseert op zondag 1 juli voor de zevende
keer het jaarlijkse Nepal Festival. Dit doen ze in Kaldenbroeck, in het Huys
voor Puur Leven, in het gebied tussen Grubbenvorst en Lottum van 10.30
tot 17.30 uur.
De stichting zet zich in voor een
betere leefsituatie van ongeveer
20.000 hill people in één van de
armste districten in Nepal. Het festival
heeft als doel om extra financiële
middelen te werven voor stichting
Javea Nepal onder het motto ‘Delen
maakt blij’. Iedereen is welkom en kan
deelnemen aan diverse activiteiten.
Zo is er een blote voetenwandeling
onder begeleiding van een natuurgids.
Om 10.30 uur opent de inspiratie

markt. Er is de hele dag live muziek
en er worden voet- en handmassages
gegeven. Ook is het mogelijk om een
Hennabeschildering aan te laten brengen. Voor zowel kinderen als volwassenen zijn er mozaiek workshops en
workshops ‘Fluit je mee…’ waarin spel
en de natuur centraal staat. In de Oude
Schaapskooi worden miniklankschaalconcerten gegeven.
Stuur voor meer informati een
mail naar info@kaldenbroeck.nl

Het concert wordt georganiseerd
onder de naam ‘Muzikale
Ontmoeting’, waarbij de Fanfare
Concordia uit Ittervoort als gastorkest
is uitgenodigd. Dat is het orkest waar
Daemen al bijna 25 jaar dirigent is.
In januari is hij als dirigent in Horst
begonnen en heeft hij de afgelopen
maanden met dit orkest kennis
gemaakt en gewerkt aan een
gevarieerd programma. Voor hem
wordt het een dubbelconcert,
waarbij hij beide orkesten leidt.
De Koninklijke Harmonie van
Horst opent het programma en

brengt een variatie aan werken,
waarbij een aantal muziekstukken
door beelden wordt ondersteund.
Zo staan onder andere Island
of Light van José Alberto Pina,
Hounds of Spring van Alfred Reed
en Entry of the Bojares van Johan
Halvorsen op het programma.
Fanfare Concordia Ittervoort
vervolgt het programma met onder
andere Wonders of Nature van
Bert Appermont en Oriënt Express
van Philip Sparke. Kijk voor meer
informatie over de avond op
www.harmonievanhorst.nl

Kinderworkshop
fantasiekoord

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

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

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

In Museum de Kantfabriek in Horst wordt op de woensdagen 30 mei
en 13 juni de kinderworkshop fantasiekoord gehouden. Deze workshop
duurt telkens van 14.00 tot 16.00 uur.

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Bedrijfsruimte
te huur 200 m²
Industrieterrein Grubbenvorst

Nando Luijten

06 20 50 47 47

Museum de Kantfabriek

Borduurworkshop

HORTENSIA’S
heel veel srt.

Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op zaterdag 2 juni de
workshop ‘Kleur bekennen met draadjes…’. De workshop vindt plaats
tussen 13.00 en 16.30 uur.
In de workshop wordt er kennisgemaakt met borduren en met verschillende soorten steken, materialen en
mogelijkheden. Bezoekers gaan aan
de slag om een omslag te maken voor
een aantekenboekje of een naaldenmapje en dienen zelf een borduur-

naald en schaartje mee te nemen.
Voorafgaand aan de workshop kan
de expositie ‘Russische Traditionele
Toegepaste Kunst’ ter inspiratie
bezocht worden. Voor meer informatie
of aanmelden, neem contact op met
cursus@museumdekantfabriek.nl

STRONG ANNABELLE

Tijdens deze laatste workshop
van het schooljaar worden verschillende technieken gebruikt.
Bijvoorbeeld borduren, haken en
punchen. Er wordt gewerkt met
garen, stofjes, vilt, knopen en kralen waar een fantasiekoord van

wordt gemaakt. Omdat een koord
maken tijd kost duurt de workshop twee middagen. Het koord
kan eventueel ook thuis afgemaakt
worden.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

NU 3 VOOR € 25,00
Vlinderstruik, klein fruit,
div. heesters (op stam), bodembedekkers.
Vaste planten, buxusvervangers Info:

www.veld-tuinplanten.nl
of bel: 06-40327108 Open zaterdag van
9.30-16.30 uur (do-vrij na tel. afspraak)
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
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Nel Arts Damestoernooi Horst
voorronde

Phoenix Beerpong Toernooi

Open zondag

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Activeer je innerlijke stem

Hitmaestro

Lekker Hollands

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Xtra4People
Locatie: St. Odastraat 72, Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Wandelvierdaagse

Saturday Night Fever

Jackfire Live

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Nel Arts Damestoernooi Horst
voorronde

Maria Passie

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Jeu de Boules Club Horst
Locatie: Trefhove, bij Wittenhorst Horst

Tijd; 20.00 uur
Locatie: Kerk Tienray

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Jeu de Boules Club Horst
Locatie: Trefhove, bij Wittenhorst Horst
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Kermis Sevenum
Locatie: centrum Sevenum

Wandelvierdaagse

Bluesaround

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

Tijd: 22.00-01.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun

Sexy Crazy Dirty Friday

SOS ABBAcoverband

Mega Maandag Matinee

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Tijd: 22.00-01.00 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Kermis Sevenum
Locatie: centrum Sevenum
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Kermis Sevenum
Locatie: centrum Sevenum

Kermismatinee met o.a.
House Of Rock
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum
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Kermis Sevenum
Locatie: centrum Sevenum

Tabletcafé

Rommelmarkt Wieneshof

Biercantus met Ad Fundum & Band

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 09.00-15.30 uur
Locatie: Manege Wieneshof

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Horster Volleybaltoernooi

5 Jaar Jubileum Toertocht

Zomer Darts Horst

Tijd: 10.00-19.00 uur
Locatie: sportvelden bij Dendron sporthal

Tijd inschrijven: tussen 09.00-10.00 uur
Organisatie: MTB De Schaak Horst
StartLocatie: Lorbaan America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Pretcafé de Beurs Horst

Funpop

Broodjes bakken

Happy Tuesday

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Evenemententerrein Kasteelpark Ter Horst

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Schapen drijven naar de Heere
Peel

Nel Arts Damestoernooi Horst
finale

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Aan de Drift
Locatie: Lorbaan 9A, America

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Jeu de Boules Club Horst
Locatie: Trefhove, bij Wittenhorst Horst

Opening Serre LaefHoês

Funpop

Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: Pastoor Jeukenstraat 6, America

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Evenemententerrein Kasteelpark Ter Horst

Wandelvierdaagse

Leerlingenconcert

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

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Eendracht Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel
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Kinderworkshop fantasiekoord
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Galastoet Dendron College

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

Tijd: 19.00 uur
Locatie: vanaf Hertog van Gelresingel, Horst

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

z o ndag 2 7 m ei - ko o pz o n dag
h orst cen trum
Verrassend Veelzijdig
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America
zondag

Heilige mis

11.00

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

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

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

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

Venray

Melderslo

Meterik

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

Kinderconcert in Dendron College
De jeugdleden van de Koninklijke Harmonie van Horst verzorgen op zondag 3 juni om 10.30 uur het
Kinderconcert. Dat vindt plaats in de Junior aula van het Dendron College in Horst.
De jeugdharmonie,
samenspelgroep, blokfluitgroep en
de jeugdslagwerkers brengen samen
een afwisselend programma ten

gehore. Na afloop van het concert
is het mogelijk om verschillende
instrumenten uit te proberen.
Het Kinderconcert is voor kinderen van

alle leeftijden die willen kennismaken
met de harmonie.
Kijk voor meer informatie op
www.harmonievanhorst.nl

Wij zoeken nieuwe collega’s

Gebiedsteams

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Medische
zorg
Huisarts en apotheek

Broekhuizen
zondag
		

service 27

kerkdienst

18.00

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
25 t/m 27 mei 2018
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
T 0478 58 34 78
28 t/m 31 mei 2018
Het Tandhuys
Raadhuisstraat 12, Venray
T 0478 58 22 81

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

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

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Voor locatie Panningen & Sevenum:

• Operators
• Banketbakkers
• Productiemedewerkers • Vakantie-/weekendkrachten
Voor meer informatie ga direct naar:

www.werkenbijbakkersland.nl

ULTRA HD

4K

QLED
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*

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

UHD TV / QE55Q6F

1195,-

604,-

GRATIS
BEZORGD!

-/-

*

895,-

INRUILKORTING

1799,-

NU

504,-

GRATIS
BEZORGD!

-/-

INRUILKORTING

1399,-

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

UHD TV / KD55XE9005

Tummers

599,-

879,-

NU

EVENT

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

• A+++ -30% • 1 - 8 kg
• VarioPerfect • 1400 t/pm
• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• Volledig integreerbaar • A+
• 12 couverts • SilentPlus 46 db

INBOUW VAATWASSER
SMV45AX00

495,649,-

*

859,-

MEI

MEI

25 26 27

MEI

VIP-demonstratie!

in te schrijven voor een gratis

Bezoek eptummers.nl/sonos-event om u

WASMACHINE / WAT28491

• Hetelucht • 900 W magnetron • 44 liter
• 5 magnetronstanden met inverter techniek

COMBI-MAGNETRON
CMA583MS0

595,-

495,-

UW BOSCH
SPECIALIST
IN DE REGIO!

• A+++ -10%
• 1 - 6 kg
• 1400 t/pm
• EcoSilence Drive

WASMACHINE
WAN28090

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

* Na € 50,- cashback via Bosch

