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Vanaf nu
burgemeester Ryan
Ryan Palmen is officieel beëdigd als de nieuwe burgemeester van gemeente Horst aan de Maas. Op maandagavond 1 april kreeg hij de ambtsketting en de voorzittershamer overhandigd van plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Henk Weijs. Onder anderen gouverneur Theo Bovens sprak de nieuwe burgemeester toe.

Gemeenteraad stemt in
met extra krediet Gasthoês
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 april ingestemd met een extra investering van 4
miljoen euro voor de verbouwing van ’t Gasthoês in Horst. Hoewel de raad het niet eens was met de gang van zaken en zij wethouder Han Geurts
verweet te laat met informatie te zijn gekomen, haalde een motie van treurnis van de VVD het niet.
Het College van B&W kondigde
in februari aan dat er een financieel
tekort was ontstaan. In eerste
instantie werd voor de verbouwing
van ’t Gasthoês een budget gereserveerd van 5,4 miljoen euro.
Voor de totale kosten voor de
verbouw en inrichting van de
openbare ruimte is eerder door de
gemeenteraad een krediet van
12,5 miljoen ter beschikking
gesteld. Door de stijging in bouwkosten bleek na aanbesteding de

verbouwing ongeveer 6,6 miljoen te
gaan kosten. Er werd bespaard op de
kosten door onder andere het aantal
meters voor de bibliotheek terug te
brengen. Daarnaast vroeg het college
om een extra krediet van 4 miljoen
euro. Een deel daarvan wordt
gebruikt voor de inrichting van het
gebouw en voor energiebesparende
maatregelen.
Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 3 april vroegen onder andere
PvdA, D66+GroenLinks en SP zich af

of de extra gelden wel voldoende
zouden zijn. “In december 2017 stemden we in met een gelikt plan, maar
dat blijkt nu toch te mooi om waar
te zijn”, constateerde Jos Gubbels
van D66+GroenLinks. “Hebben we
wel een zaal nodig met 325 stoelen? De duurzaamheidsmaatregelen
juichen we toe, maar er hangt wel
een duur prijskaartje aan. Dit alles
verdient niet de schoonheidsprijs.”
Jeroen Brouns van Essentie wilde
graag de belofte van de wethouder

dat hij niet nogmaals zou aankloppen voor extra middelen. Die wilde
Geurts niet geven. “Het pand is nu
helemaal gestript, dus daar komen
we niet meer voor verrassingen te
staan. Maar we weten natuurlijk
niet wat we bij de inrichting van het
buitengebied nog tegen komen”,
aldus de wethouder. Voor de VVD
was de gang van zaken reden om
een motie van treurnis in te dienen.
Deze werd door een meerderheid
van de raad uiteindelijk verworpen.

Het was niet Limburg, zijn
geboorteprovincie, dat Palmen
aansprak om te reageren op de
burgemeestersvacature, maar
de omschrijving van de functie: een inspirator. “Ik wil betrokken zijn bij mijn nieuwe gemeente.
Daarnaast wil ik mij verbinden met
Horst aan de Maas. Er ontbreekt een
visie, die gaan we samen maken.
Niet omdat we zitten te wachten op
het zoveelste document dat in een
dikke laag stof in een diepe la verdwijnt, maar dat we meer richting
moeten geven aan profilering en verlichting.

Visie ontbreekt
Wie zijn we eigenlijk, waar
komen we vandaan en waar gaan we
naartoe? Er hangen hele mooie jassen in Horst aan de Maas, maar de
kapstok ontbreekt. Meestal valt deze
kapstok om en wordt die vertrapt.
Hier gaan we aan werken.”
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Bleumkes vaan Geluk

Eenzame ouderen verrassen
met een bloemetje
Miranda Hermkens-Verbong uit Lottum startte begin dit jaar haar initiatief Bleumkes vaan Geluk. Haar doel is
om aandacht te vragen voor het bestaan van eenzame ouderen in de gemeente en een verbinding te creëren
door deze ouderen te verrassen met een bloemetje. “Het bloemetje is de glimlach, de boodschap erachter is nog
veel belangrijker: jullie worden niet vergeten en mogen er zijn.
Toen Miranda vorig jaar november
op L1 een interview zag met één van
de initiatiefnemers van Stichting
Bloemenhart in Parkstad Limburg, liet
dat haar niet meer los. “Deze stichting
verrast oudere mensen die zich eenzaam voelen met een bloemetje en het
interview ging over wat dat betekende
voor die ouderen. Ik had meteen zoiets
van: Wauw, wat een geweldig initiatief.
Sindsdien is het mijn hoofd niet meer
uitgegaan. Ik dacht: daar moet ik iets

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters en
Koen Linssen

mee.” Ze omschrijft zichzelf als een
echt gemeente Horst aan de Maasmens. “Ik ben geboren en getogen in
Lottum en heb altijd in de gemeente
gewoond. Wat is dan mooier om zoiets
in je eigen gemeente op te zetten?”
Miranda schreef een twintigtal
bloemisten en supermarkten uit de
gemeente aan. “De basis voor dit initiatief is natuurlijk bloemen en gelukkig
kreeg ik respons.” Jan Linders Sevenum
en Tienray, Plus Lucassen Horst,
Jumbo Phicoop Sevenum reageerden erg enthousiast. Ook bloemisten
’t Bloomehuuske uit Lottum en Bij Suus
uit Grubbenvorst wilden graag helpen. “Daar ben ik heel dankbaar voor.
Een aantal heeft zelfs al aangeboden
om periodiek te helpen.”
Toen Miranda een eerste bijdrage
had ontvangen, wilde ze eigenlijk
meteen starten. “Via Facebook deed ik
een oproepje, of mijn netwerk iemand
kende, ouder dan 70 jaar, woonachtig
in Horst aan de Maas, die zich wel eens
eenzaam voelde.” Ze kreeg enkele
reacties en in februari kon ze de eerste
twee dames verrassen met een bloemetje. “De reactie die ik van hen kreeg
was geweldig, eigenlijk onbeschrijfelijk”, vertelt ze. “Aan de mensen die
iemand aandragen, vraag ik waarom
ze vinden dat diegene een bloemetje verdient. Aan de hand daarvan
schrijf ik een persoonlijke boodschap
voor bij het bloemetje. Het bloemetje

opent letterlijk de deuren en figuurlijk
de harten van mensen. Mensen delen
vaak hun verhaal en de liefde die in
dat verhaal zit, neem ik weer mee
naar huis. Ik probeer met het bloemetje en de boodschap een moment
van geluk naar de mensen te brengen. Als dat lukt, neem ik ook weer
een beetje geluk mee in mijn hart.”
In maart mocht Miranda op nog drie
plaatsen mensen verrassen en inmiddels stromen de aanmeldingen binnen. “Ik heb afgelopen week twee
dagen bij de supermarkt in Sevenum
gestaan, waar een bloemenactie werd
gehouden om geld in te zamelen voor
Bleumkes vaan Geluk. Daar ben ik in
gesprek geraakt met mensen en heb
ik ontzettend mooie, maar ook verdrietige verhalen gehoord”, vertelt ze.
“Eén meneer hoorde van het initiatief
en zei: ‘Dat ben ik. Ik ben die eenzame
oudere.’ Hij had zijn partner verloren en het verdriet in zijn verhaal was
voelbaar. Dat kwam binnen. Ik heb
hem beloofd dat ik langs zou komen
en dat we samen een bos bloemen bij
de foto van zijn echtgenote gaan zetten.” Tijdens de actie bij de supermarkt
konden mensen via een aanmeldformulier eenzame ouderen aanmelden
voor een Bleumke vaan Geluk. “Ik heb
zo’n 35 aanmeldingen ontvangen”, zegt
Miranda. “Voor de toekomst wil ik heel
graag groeien, maar ik loop er nu al
tegenaan dat het veel energie en tijd

kost om alles in mijn eentje te doen.”
Miranda hoopt het initiatief in de toekomst samen met anderen te mogen
dragen. “Maar voor nu ben ik al heel
dankbaar voor de vijf mensen die ik
heb mogen verrassen. Ieder bloemetje

is er één en betekent één momentje
van geluk voor een eenzame oudere.”
Meer informatie over Bleumkes
vaan Geluk is te vinden op www.
bleumkesvaangeluk.home.blog of via
de Facebookpagina van het initiatief.
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Pilot gemeente Horst aan de Maas

Tientjes per maand
besparen met
De Voorzieningenwijzer
Gemeente Horst aan de Maas startte onlangs met de pilot De Voorzieningenwijzer. Dit is een landelijk
initiatief waarbij samen met inwoners wordt gekeken op welke vaste lasten bespaard kan worden. Uit de
eerste gesprekken blijkt dat er gemiddeld op jaarbasis 466 euro kan worden bespaard.
“In Nederland zijn er allerlei
regelingen, toeslagen en vergoedingen waar mensen recht op kunnen
hebben. Het is echter niet altijd
eenvoudig om daar wijs uit te worden”, licht wethouder Birgit op de
Laak van gemeente Horst aan de
Maas toe. “Het kan echter ook zijn dat
de taal een obstakel is, net als laaggeletterdheid en leeftijd.” Gevolg: er
worden kosten gemaakt die misschien
helemaal niet nodig zijn. Reden voor
de gemeente om honderd huishoudens in Horst aan de Maas bij wijze
van proef een gratis gesprek met een
adviseur van De Voorzieningenwijzer
aan te bieden. In dat gesprek wordt
samen naar de financiën gekeken.
Waar kunnen deelnemers op besparen

en waar hebben ze bijvoorbeeld recht
op? Inmiddels hebben er zo’n twintig
gesprekken plaatsgevonden, geeft
beleidsmedewerker samenleving Loes
Hellegers aan. “Daaruit blijkt dat
mensen gemiddeld op jaarbasis
466 euro kunnen besparen. Dit kan
door bijvoorbeeld over te stappen naar
een andere energieleverancier of door
een beter passende zorgverzekering te
kiezen. De adviseurs verwijzen inwoners waar nodig door en nemen bijvoorbeeld in december nog een keer
contact op of mensen nog steeds willen
overstappen naar een andere zorgverzekeraar.” De gemeente voert de pilot
in samenwerking met Wonen Limburg,
Synthese en Stichting Leergeld uit.
Op de Laak: “Deze laatste stichting kent

de gezinnen met een kleine portemonnee, die wij vervolgens rechtstreeks kunnen benaderen voor een
gesprek.” Volgens de wethouder kan
iedereen zich aanmelden voor een
adviesgesprek. “Deze pilot past in ons
palet van armoedebestrijding.
Het draagt bij aan de zelfredzaamheid
van mensen. We proberen hen heel
gericht te bereiken, zodat die tientjes
die ze per maand kunnen besparen
voor andere dingen ingezet kunnen
worden.” De gemeente verwacht half
mei de honderd gesprekken gevoerd
te hebben en daarna de pilot te
kunnen evalueren. Neem voor
meer informatie contact op via contact@devoorzieningenwijzer.nl of
088 116 97 97.

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

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

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Open dag basisschool De Driehoek

‘Vijf nieuwe kinderen
kunnen genoeg zijn’
Op basisschool De Driehoek in Griendtsveen werd op zondag 31 maart een open dag georganiseerd met als
doel om nieuwe leerlingen naar de school te trekken. Dit in het kader van het reddingsplan voor De Driehoek.
Door een daling van het aantal leerlingen is het voortbestaan nog altijd onzeker.

Stichting ‘La Providence’ is een zelfstandig zorgcentrum in
Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt cliënten,
op grond van een zorgindicatie, huisvesting, verzorging,
verpleging, huishoudelijke hulp, activiteiten, begeleiding en/
of behandeling. Onze betrokken medewerkers, die zich in
kunnen leven in de cliënt en diens familie, geven aandacht
en warme liefdevolle zorg. Het leefplezier van de cliënt is
daarbij leidend, niet het medisch model. We ondersteunen
zoveel mogelijk de eigen identiteit, zelfstandigheid, normen
en waarden en cultuur van onze cliënten en proberen
hen onderdeel uit te laten maken van de maatschappij.
We ontzorgen onze bewoners op het gebied van proces
(regelen) en inhoud (zorg). Onze zorg- en dienstverlening
is gebaseerd op de vier hoofdpijlers: Wonen | Thuis |
Behandeling | Advies.

GASTVROUW /
GASTHEER

16 uur per week / Afdeling Horeca

Werktijden vinden in meerdere diensten tussen 08.00 en
20.00 uur plaats.

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKER

10-12 uur per week / Afdeling Facilitair

Werktijden zijn bespreekbaar en vinden nu veelal plaats
in de ochtend.
* Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig en vind je het
vanzelfsprekend dat je er écht bent voor de cliënt?
* Denk je in kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde aan
werken met humor en respect voor cliënten en collega’s?
Al vroeg is het druk op basisschool
De Driehoek, die tijdens de open dag
in de middag haar deuren opende
voor alle geïnteresseerden. Binnen
wordt er bijvoorbeeld muziek gemaakt
en worden er verschillende presentaties gegeven. Zo vertelt de juf van de
combinatieklas groep 1/2/3 over hoe
ze dat doet, lesgeven aan zowel
kleuters als kinderen uit groep 3.
Verder is er een presentatie over de
persoonlijke actieplannen waar
basisschool De Driehoek mee werkt,
wordt er muziekles gegeven en zijn er
voorbeeldlessen met de iPad. Ook op
en rondom het schoolplein zijn er
activiteiten. Bij een kampvuur leest
meester Robert van Vegchel van groep
4/5/6 verhalen voor en in de schooltuin wordt er flink gewerkt. Op het
schoolplein kunnen de kinderen
enorme bellen blazen en wordt er
gevoetbald.
Bijna alle 52 leerlingen van
basisschool De Driehoek zijn deze
zondag naar hun school gekomen.
Volgens leraar Van Vegchel, die al ruim

17 jaar op de Griendtsveense basisschool werkt, begrijpen ze goed wat
er aan de hand is. “Het probleem waar
de school mee te kampen heeft, het
dreigende tekort aan leerlingen, is in
alle klassen op een passende manier
verteld. We zijn daar heel open over
geweest en ik denk dat dat de kinderen ook aan heeft gespoord om te
komen vandaag”, vertelt hij. Het leerlingenaantal van De Driehoek is sinds
2013 van 70 naar 52 gedaald. De prognose van experts is dat dat aantal in
de komende jaren nog verder gaat
dalen, naar rond de veertig leerlingen.
Zelf denkt de Griendtsveense basisschool dat de daling iets minder sterk
zal zijn, maar ook daar wordt het probleem gezien. “Het blijft een geval op
het randje”, aldus Van Vegchel.
Toch vechten de school en het
dorp voor het voortbestaan van basisschool De Driehoek. Claudia van den
Munckhof van de ouderraad legt uit:
“De basisschool is heel belangrijk voor
de leefbaarheid van Griendtsveen.
Als die verdwijnt, is de kans dat ons

dorp vergrijsd nog groter.” Vanuit het
dorp is daarom een breed getrokken
reddingsplan gekomen, waarbij onder
andere wordt geprobeerd om nieuwe
leerlingen te werven voor de basisschool. Daar moet de open dag aan
bijdragen. “We hebben veel mensen
uitgenodigd om te komen kijken naar
de basisschool en hopen ook leerlingen uit Zeilberg en uit het buitengebied van Deurne hierheen te krijgen”,
zegt Van den Munckhof. Volgens
Van Vegchel heeft De Driehoek deze
leerlingen ook zeker iets te bieden.
“Het kleinschalige van de school zorgt
ervoor dat ik me al bijna achttien
jaar vertrouwd voel op deze basisschool en ik denk dat dat vertrouwde
er voor de leerlingen ook is. Er hangt
een heel gemoedelijke sfeer, waardoor kinderen zich hier op hun gemak
voelen.” Van den Munckhof voegt
toe: “Met een paar jonge gezinnen
die voor De Driehoek kiezen, zijn we
al blij. Vijf nieuwe kinderen kunnen
genoeg zijn om de school nog een
aantal jaar te laten bestaan.”

Gebied ontdekken

Greenport Venlo opent
deuren voor publiek
Greenport Venlo opent op zondag 14 april haar deuren, zodat inwoners in de regio het gebied kunnen ontdekken. Bezoekers worden dan geïnformeerd over alle ontwikkelingen op het terrein tussen de gemeentes
Venlo en Horst aan de Maas.
Ze kunnen onder andere
deelnemen aan een bustour of zelf
aan de hand van een fietsroute het
gebied verkennen. De Innovatoren
is deze dag eenmalig opengesteld,
inclusief zestiende etage, met
een wijd uitzicht over het gebied.

Ook is er de mogelijkheid om deel
te nemen aan een rondleiding
door een distributiecentrum. In de
Brightbox bij de Innovatoren is
tevens te zien hoe voedsel efficiënt
geproduceerd kan worden. Verder
opent de eerste huisvestingslocatie

voor arbeidsmigranten op Greenport
Venlo, Labour Hotel Greeport. Het is
bijna klaar en de bezoekers kunnen
onder andere het terrein, de publieke
ruimtes en de appartementen komen
bekijken. Het volledige programma is
te vinden op www.greenportvenlo.nl

Bekijk dan de vacatures op onze website www.laprovidence.nl
en stuur je sollicitatie naar po@laprovidence.nl
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56

Struikmargriet

Actie

Argyranthemum
frutescens.
Ø 18 cm.
Excl. mand.

8.99

5.99

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 14. GELDIG VAN 04-04 T/M 10-04. OP=OP

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.
Moedig ging je weer door, steeds weer,
tot op het laatste moment.
Het wilde niet meer…

Thei Donders
Annie Donders-Custers

Kinderen en kleinkinderen

Venlo, 1 april 2019

Kievitstraat 26, 5961 VL Horst
Wij willen u uitnodigen om samen met ons herinneringen
aan Thei op te halen tijdens de dienst op zaterdag 6 april,
aanvang om 14.00 uur, in Crematorium Boschhuizen
aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.
Thei is in het uitvaarthuis, Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ te Horst,
waar u vrijdag 5 april tussen 19.30 en 20.15 uur
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen zouden wij u willen vragen om een gift aan Stichting
ParkinsonFonds. Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16 bgg 06 28 83 92 29.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Pedicure Sandra Uw voeten mijn zorg.
Voor de volgende voetklachten kunt
u terecht: kalknagels, voetschimmel,
likdoorns, ingroeiende nagels, eelt,
scheurende nagels, kloven, wratten,
knippen nagels. Voor info of afspraak
06 20 78 81 25.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

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

Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergeplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Aspergesorteerder gevraagd,
liefst met ervaring. Vanaf half april/
begin mei t/m juni. Voor meer info:
Verhaeg Asperges, Kranestraat 38,
5961 GZ Horst, tel. 077 398 65 90.

Grubbenvorst, april 2019

Als je moeder sterft
en je vader lang geleden
hoop dan dat je hun liefde erft
want kind zijn is nu verleden.
Een warmer en mooier afscheid van

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

8 april 2019
60 jaar getrouwd

Wies Raedts - van den Hombergh

Wim en Riek
van den Beuken-Aerts

hadden we ons niet kunnen wensen. Wij willen u allen hiervoor
hartelijk danken. Wij zijn dankbaar dat zij zo lang ôs moeke,
lieve oma en kleine oma is geweest.

Kronenberg

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Wagensveld Hoveniers van Droom tot
Uitvoering. Graag komen we bij u langs
om uw wensen te bespreken. Ook
voor alleen onderhoud een passende
oplossing, van u belt wanneer nodig
tot jaarcontract met betaling per
maand. Voor particulier en bedrijf.
Thijs Wagensveld 06 20 31 76 70.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- of behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.hulpaanhuislimburg.nl
zoekt u een leuke bijverdienste in
de huishouding? Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00 en meld u aan.
Te koop Koga electrische fiets, in
goede staat. € 350,- tel. 06 10 07 68 68.

THANATOPRAXIE
uit vaar t verzorging

27 maart 2019
Dochter van
Maarten Vullings
& Marlou Arts
Zusje van Lucas
Melatenweg 8c, 5961 EB Horst

Francis Bolk-Mengelers

Horst, Annie
Trudy en Arno
Lieke
Lars
Roy en Marianne
Thijmen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Esmee

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
vele blijken van belangstelling, in welke vorm dan ook,
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mam en oma

We hebben mooie herinneringen aan haar en het steunt ons
te weten dat ze door zovelen werd gewaardeerd.

echtgenoot van

Horst, 29 september 1942

Geboren

Dankbetuiging

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Gezocht dierenverzorger/ster voor
in het weekend of door de week ca. 3
uur per keer. Werkzaamheden: voeren,
schoonmaken etc. Leeftijd 16/17 jaar.
E-mail: markhanssen117@hotmail.com
Mob.: 06 46 00 68 46.
Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.
Voordelig uw trap bekleden met tapijt.
Bel 06 16 37 45 14. Gratis offerte,
Woningstoffeerderij R. vd Broek.
www.veld-tuinplanten.nl Hortensia’s
(veel srt.), rhodo, azalea, vlinderstruik,
viburnum, buxusvervanger,
bodembedekker, taxus, laurier e.v.a.
planten. Open zaterdag van 9.30-16.30
uur. (evt. do-vrij na afspraak).
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08.

Nieuw-nieuw Naai- en lockmachine
reparatie/onderhoud. Cassandra
Creatief Kloosterstr. 64a Grubbenvorst.
Te koop! Vrijstaand huis in
centrum van Horst. Makelaar Paul
Schreinemachers tel. 077 354 29 29.
Atelier De Stal creatieve workshops
in een prachtige omgeving voor
groepen in alle soorten en maten.
www.atelier-destal.nl 06 12 69 79 35.
Alle maten Taxus Baccatta
vanaf € 0.80 info Peter Driessen
06 16 16 53 04 www.buxus-taxus.nl

MEGA
ROMMELMARKT

Carbootsale Horst

7 + 22 april

8.30/15.30 uur. 450 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

Jos Computerhulp Computerproblemen,
-les of website. Vraag hulp! 06 10 71
00 70 of www.joscomputerhulp.nl

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
GEZOCHT

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s

(B-C-E)
Code 95 niet vereist
10-20 uur per wk,
leuke job voor 65+

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Strijbos Tuinbouw

Dag en nacht bereikbaar

06-22410401

Rechtgezet
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

In het artikel ‘Plannen voor speelbos bij speeltuin Tienray’ in de
HALLO van 27 maart is een fout geslopen.

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

www.theoarts.com

De Sponsor Doedag is niet zoals
vermeld op zaterdag 2 april, maar op
zaterdag 20 april.

Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van het
Speulhuukske Tienray.
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Opknapbeurt Beukenhof America

Voormalig openlucht-theater weer in functie
In America hebben vrijwilligers het afgelopen jaar het parkje het Beukenhof opgeknapt. Onder andere het
voormalige openluchttheater heeft daarbij weer een prominente plek in het park gekregen. Op vrijdag 3 mei
wordt het nieuwe Beukenhof officieel geopend voor genodigden met de première van Sieranoo door toneelvereniging De Vrije Spelers.

Peter Duijkers is één van de
vrijwilligers die het afgelopen jaar
wekelijks in het Beukenhof te vinden
was. “Er was hier eerst een dierenparkje, maar dat was behoorlijk
verouderd”, vertelt hij. “Vanuit De Vrije
Spelers kwam het idee om het oude
openluchttheater, waarvan de resten
nog te zien waren in het Beukenhof,

weer op te knappen.” Al gauw bleek
dat de herinrichting van het hele
parkje zou betekenen. Die dieren
werden tijdelijk naar de dierenweide
in de Kasteelse Bossen verplaatst en
het gebied ging op de schop. “We hebben paden aangelegd, er is verlichting
gekomen en we hebben een nieuw
gebouwtje geplaatst. Ook is het

theater herbouwd”, zegt Duijkers.
“Voor de kinderen is er een tokkelbaan
gekomen en binnenkort komt er ook
nog een watertoestel.” Ook wordt er
op de achtergrond nog gewerkt aan
het maken van een enorm beeld van
een reus. Dat moet voor kinderen een
verhaal toevoegen aan het park.
Na ruim één jaar van werkzaamheden,

is het Beukenhof nu bijna helemaal
vernieuwd. Duijkers: “Alleen de
Mariagrot is gebleven zoals hij was.”
Eén van de belangrijkste aspecten
van de verbouwing, is het herbouwen van het openluchttheater. Anita
Rongen, voorzitter van toneelvereniging De Vrije Spelers, vertelt: “Direct
na de Tweede Wereldoorlog is hier
het theater gemaakt en daar zijn in de
jaren 50 en 60 ontzettend veel succesvolle stukken opgevoerd met honderden toeschouwers. Daarmee werd
bijvoorbeeld geld ingezameld voor
het bouwen van een nieuwe kerk. Die
was tijdens de oorlog met de grond
gelijk gemaakt.” Eind jaren 60 kreeg
toneel het echter steeds moeilijker,
onder andere door de komst van de
televisie. Het openluchttheater in het
Beukenhof raakte daardoor in verval
en in de jaren 70 werd besloten om
het zo goed als helemaal op te ruimen. “Er bleven alleen wat resten liggen en de dierenweide kwam ervoor
in de plaats.”
In 2016 kwamen De Vrije Spelers
met het plan om het theater terug te
laten keren. “Iedere vijf jaar doen we
een grote productie op een speciale
plaats”, legt Rongen uit. “We hebben al in de kerk gespeeld, in het bos
en in een grote circustent, midden in
het dorp.” Zo ontstond het idee om
de grote voorstelling van 2019 in het
openluchttheater te spelen, al betekende dat dus wel dat dat eerst volledig opgeknapt moest worden. Dat
is inmiddels zo gebeurd en De Vrije

Spelers hebben hun eerste repetities
al gehad in het vernieuwde openluchttheater, waar zitplaatsen zijn voor zo’n
tweehonderd toeschouwers.
Die toeschouwers moeten wel
nog even wachten. Pas in mei en juni
voert het theatergezelschap onder
de regie van Marnix Mulder Sieranoo
op in het Beukenhoftheater. Miriam
Philipsen speelt de rol van Sieranoo
en kan niet wachten. “Het stuk speelt
zich af in Parijs en gaat over Sieranoo,
een geweldige man die alles kan.
Het enige probleem is dat hij een heel
lelijke neus heeft en daardoor geen
vrouw kan vinden. Hij is wel stapelverliefd op zijn nichtje Roxanne, die weer
verliefd is op de knappe Christian.
Christian is echter helemaal niet goed
met vrouwen en Sieranoo besluit hem
te helpen. Om toch zijn gevoelens
voor Roxanne kwijt te kunnen, schrijft
hij haar liefdesbrieven uit naam van
Christian.” Miriam kan niet wachten
tot het stuk voor publiek mag worden gespeeld. “Het is een geweldige
uitdaging en ook de locatie is heel
bijzonder. Het openluchttheater is
heel intiem en brengt echt een andere
sfeer met zich mee dan een gewoon
theater. Ook het idee dat ze hier vroeger hebben gespeeld is geweldig.”
Op vrijdag 3 mei wordt het vernieuwde Beukenhof officieel geopend
met de première van Sieranoo.
Op www.devrijespelers.nl is meer
informatie over Sieranoo te vinden,
onder andere over de speeldata en de
kaartverkoop.

Leerlingen De Kameleon naar NK GEObattle
Vier leerlingen van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst reizen zaterdag 13 april naar Hengelo.
Niet voor een schoolreisje, maar om mee te doen aan de finale van het NK GEObattle.

“Dus dan gaan we dat nu ook denken.” Jean-Pierre: “Want dan ga je nog
meer je best doen.” Het groepje had
wel een tactiek bedacht. De onmogelijke antwoorden werden als eerste
weggestreept, waarna gekeken werd
wat het meest logisch was. “We hebben ook wel eens gegokt”, lacht Funs.
Hulpmiddelen waren niet toegestaan.
“Je mocht geen telefoon meenemen
en al zeker niets opzoeken”, zegt

Amber. De finale op zaterdag 13 april
vinden ze vooral spannend. John:
“We hebben geen idee wat voor
vragen we krijgen.” En hoewel Funs
zich bedenkt dat de school er in de
laatste wedstrijden, waar ze aan
hebben meegedaan, zoals de voorleeswedstrijd, steeds in de tweede
ronde uitviel, hebben ze er wel
vertrouwen in. “We hopen natuurlijk
dat we gaan winnen.”

Kwaliteit heeft een naam

Moet je per se goed zijn in aardrijkskunde om in de finale te belanden
van het NK GEObattle? Nee hoor.
Goed kunnen samenwerken en slim
nadenken is veel belangrijker denken
Amber Schell (11), Funs Meewis (12),
John Bruinen (11) en Jean-Pierre Maes
(11). Ze hadden zich dan ook niet echt
voorbereid op de voorronde die een
tijdje geleden op het Dendron College
plaatsvond. “We wisten niet echt wat
we ervan moesten verwachten”, zegt

Funs. “Dus dan kun je je ook niet echt
voorbereiden.” Hun topografische
kennis hebben ze vooral van tv en
spelletjes. De GEObattle is een landelijke aardrijkskundige wedstijdmiddag
voor leerlingen uit groep 7 en 8.
In groepjes van vier doen ze mee aan
voorronde die wordt georganiseerd
door een school voor het voortgezet
onderwijs, in dit geval het Dendron
College. In verschillende rondes
worden vragen beantwoord en er is

een ontwerpopdracht. Amber:
“We moesten de plattegrond van een
park tekenen, dat we zelf hadden
verzonnen. We hadden een sporthal
en een zwembad met honderd
parkeerplaatsen en ook een overdekt
podium.” Het team behaalde in beide
onderdelen de tweede plek, maar
wist door het uiteindelijke puntenaantal toch eerste te worden.
“We dachten dat we nooit zouden
winnen”, zegt Funs. Amber vult aan:

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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GEPLUKT Jan van de Riet

Hij is geboren en getogen in Sevenum, maar inmiddels woont hij al ruim twintig jaar met zijn familie in Horst en voelt hij zich een echte Horstenaar.
Zijn werk in de bouw is één van zijn passies. Ook houdt hij van reizen en is hij in zijn vrije tijd graag bezig met Urbex, het fotograferen van verlaten
gebouwen. Deze week wordt Jan van de Riet (48) geplukt.
Jan groeide op in Sevenum in
een gezin met een broer en een
zus. Hij ging er naar de basisschool
en vervolgde zijn weg daarna op
de Lagere Technische School (lts) in
Horst. “Toen ik daar klaar was, ben
ik als 16-jarig jochie bij bouwbedrijf Clabbers begonnen”, vertelt Jan.
“Ik had geen zin meer om elke dag in
de schoolbanken te zitten.” Hij ging
deeltijd verder met zijn studie. Tot zijn
25e had hij het als timmerman prima

naar zijn zin, maar toen ontstond de
kans om door te groeien. “Toen ben
ik op mijn 27e toch weer terug de
schoolbanken ingegaan om de uitvoerdersopleiding te gaan doen.” Die
rondde hij af, waarna hij nog vele
jaren bij Clabbers werkte. Na het overlijden van de directeur werd Clabbers
overgenomen door Wijnen Bouw en
daar werkt hij nu nog steeds met veel
plezier.
Op zijn 20e ontmoette Jan zijn

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.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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vrouw Inge, met wie hij samen een
dochter (12) en een zoon (10) heeft.
“Een vriend van me was een collega van Inge. We zijn een keer aan
de praat geraakt en daarna altijd bij
elkaar gebleven”, lacht Jan. Toen Jan
25 was gingen de twee samenwonen. Hoewel ze allebei uit Sevenum
komen, besloten ze toch een huis in
Horst te gaan bouwen. “Mijn passie
was bouwen, dus ik wilde ons eigen
huis ook graag zelf bouwen”, legt hij
uit. “In Sevenum was het moeilijk
grond krijgen toen. In 1995 bouwden we daarom ons eerste huis in
De Risselt in Horst, en daar hebben we
tien jaar met veel plezier gewoond.
Toen gingen we denken aan gezinsuitbreiding en wilden we een grotere tuin. De kans deed zich voor
om een stuk grond te kopen aan de
andere kant van Horst. We hebben het
er wel over gehad of we terug wilden naar Sevenum, maar Horst heeft
eigenlijk alles. We zitten hier goed.”
Zijn Sevenumse roots is Jan echter nog
niet vergeten. “Mijn familie woont er
nog en ik heb er ook nog veel vrienden, dus we komen er nog veel.”
Jan en Inge hebben vroeger veel
gereisd. “Zo zijn we in Cuba geweest,
een heel fascinerend land. De mensen waren heel gezellig en vriendelijk en het land heeft een bijzondere
geschiedenis. Ook een reis met de
Trans-Siberië Express vanuit Moskou
tot aan China is me enorm bijgebleven. Vanuit die trein was het echt
een wereld apart door al die kleine,
Russische dorpjes.” Met de komst van
de kinderen, kwam het reizen even op
een wat lager pitje, maar nu ze wat
ouder zijn, willen Jan en Inge dat weer
graag oppakken. “IJsland staat nog op

mijn bucketlist, een echt fotogeniek
land. Een andere droom van me is om
nog een keer een reis te maken om
een schooltje of ziekenhuis te bouwen,
op een plek waar ze mijn hulp kunnen
gebruiken”, vertelt Jan. “Het lijkt me
heel mooi om met een groep vakmensen die de neus allemaal dezelfde
kant op hebben staan in een korte tijd
zo’n project te realiseren.” Een paar
jaar geleden ontdekte Jan naast reizen
nog een nieuwe passie: het fotogra-

fen van verlaten gebouwen. “Daar ben
ik per toeval ingerold”, vertelt hij.
“Ik filmde vroeger heel veel bruiloften en feesten, maar dat werd heel
druk en toen ben ik er op een gegeven
moment mee gestopt. Ik heb in die
tijd een fototoestel aangeschaft en me
daar meer in verdiept, omdat me dat
ook heel interessant leek.” Bij toeval
kwam Jan een tijd later een keer binnen in een oude, overwoekerde lts in
Arcen. “Dat vond ik heel fascinerend,
zo’n oud, verlaten gebouw, midden
in de rimboe.” Hij maakte wat foto’s
en zette die op Facebook. “Een jongen hier uit de straat reageerde
daaronder met ‘Oh, doe jij ook aan
Urbex?’ Ik moest eerst opzoeken wat
Urbex was, maar het staat voor Urban
Exploring, wat het ontdekken van
oude gebouwen betekent. Zo ben ik er
eigenlijk terechtgekomen en tegenwoordig reis ik, met een paar anderen,
heel Europa door om verlaten gebouwen te fotograferen.” Inmiddels doet
Jan dat al vijf jaar. Urbex is niet volledig ongevaarlijk. Jan: “Onlangs waren
we nog in een chateau in Frankrijk
waar we de vloer onder onze voeten
voelden schommelen. Ook is het niet
altijd legaal om binnen te komen en
zijn we wel eens betrapt door bewakers, maar echte problemen hebben
we nog nooit gehad.” De spanning is
het ook waard, volgens Jan. “Het is
vaak een hele klus om binnen te
komen, maar we breken nooit in.
En als het dan eenmaal is gelukt, geeft
dat echt een overweldigend gevoel”,
zegt hij. “We komen ook enkel voor
de foto’s en laten alles achter zoals we
het hebben aangetroffen.” De foto’s
die hij maakt, zet hij op zijn Facebooken Instagram-pagina. Ook verkoopt
hij zo nu en dan zijn foto’s en heeft hij
een aantal bijzondere exemplaren in
huis hangen. “Het mooie is dat achter
elke foto een verhaal schuilgaat.”
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Cheque voor Joepiepedje
Jumbo Sevenum overhandigde onlangs een cheque ter waarde van 675 euro voor besteding aan het
Joepiepedje. Dit geld is verzameld tussen 14 en 23 maart onder de klanten van Jumbo Sevenum. Zij konden hun
statiegeldbonnen doneren voor het Joepiepedje.

winkel&bedrijf 07
Starters in de regio
D!T feelgood store
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

D!T feelgood store
Millie Heldens en Marjo Ummenthun
Pastoor Vullinghsstraat 21
Sevenum
077 37 44 370
info@ditfeelgoodstore.nl
ditfeelgoodstore.nl
Mode
23 maart 2018
kledingstuk misschien niet de
beste keuze is. Of het nu om een
complete en betaalbare outfit
gaat of een basis shirt, bij D!T
wordt de tijd voor je genomen,
daarom noemen ze zich ook een
feelgoodstore.

Het Joepiepedje is een gezamenlijk initiatief van Groengroep
Sevenum en KnopenLopen Sevenum.
Het pedje zorgt voor een nieuwe,

goed toegankelijke wandelverbinding
tussen het Joepieterrein en het
Linderspedje.
Het bedrag wat opgehaald is door

de statiegeldbonnen te doneren is
verdubbeld door Jumbo Sevenum.
Rob Geurts van Jumbo overhandigde
de cheque.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Hoe wordt de
woonoppervlakte
gemeten?

Activiteiten
Voel je welkom bij D!T feelgood store. Een ‘eigentijdse’
dames en heren kledingwinkel,
met een laagdrempelige en
gezellige sfeer waar de koffie
voor u klaar staat.
Je kunt doelgericht met
deskundige hulp op zoek naar
iets moois. Of lekker tijd voor
jezelf nemen in deze jachtige
wereld. Kleding kopen mag een
beleving zijn en dat in hartje
Sevenum.
Onderscheidend vermogen
Wat mag je verwachten bij
D!T? Persoonlijk advies van
passende kleding van maat XS
t/m XXXL, iets wat écht bij je
past, waar je je goed bij voelt.
D!T is ook eerlijk als een bepaald

Activiteiten
Naast de kledingcollectie zijn
er ook cadeauartikelen, zoals
onder andere honderd procent
leuke cadeautjes en kaartjes,
parfums voor hem en haar, lieve
Mooi mens kaartjes én een D!T
cadeaubon is ook altijd leuk om
te krijgen. D!T kan als extra
service verstelwerk aan kleding,
het verwisselen van horlogebatterijen, stomerij en schoenreparatie aanbieden.
D!T beperkt zich niet tot de
reguliere openingstijden. Wil je
graag geholpen worden zonder
aanwezigheid van andere klanten, dan kan D!T. D!T organiseert
ook modeshows en verschillende
events. Mocht u met het bedrijf
iets willen organiseren, dan
willen zij D!T graag met u bespreken. D!T heeft een website, waar
u onze acties en openingstijden
kunt vinden. Loop gerust binnen
om een kijkje te komen nemen.
Tot D!T
Millie Heldens- Martens en
Marjo Ummenthun- Sijbers

DAMES- EN HERENMODE

Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
De gebruiksoppervlakte wonen op Funda moet gemeten worden
op basis van de branchebrede meetinstructie, gebaseerd op NEN 2580.
Deze methode zorgt ervoor dat de zoeker kan uitgaan van betrouwbare
vermeldingen van gebruiksoppervlakte wonen op Funda.
De makelaar die wordt
ingeschakeld voor de verkoop van
een woning moet zorgvuldig te
werk gaan, zowel tegenover zijn
opdrachtgever als jegens de koper.
Indien een verkopende makelaar
jegens de koper onzorgvuldig
handelt, kan dit tot gevolg hebben
dat hij op grond van onrechtmatige
daad aansprakelijk is voor de
schade die koper lijdt. Bij het
inmeten van te koop aangeboden
woningen speelt de zorgvuldigheid
een grote rol. Stel nu dat de
makelaar de woning niet of niet
goed heeft ingemeten en een
onjuiste vermelding maakt van de
gebruiksoppervlakte wonen.
Onlangs diende een zaak aan

het Hof van Amsterdam waar een
makelaar een woonoppervlakte van
80 vierkante meter had opgegeven,
terwijl dit er in werkelijkheid
slechts 71 vierkante meters waren.
De makelaar is veroordeeld om de
schade van10.000 euro te vergoeden
aan de koper, dit omdat de makelaar
niet de zorgvuldigheid betracht heeft
die in de gegeven omstandigheden
van hem werden verwacht.
Daarbij merkt de Hoge Raad wel
expliciet op dat de Meetinstructie
zelf ruimte laat voor ondergeschikte
afwijkingen ten gevolge van
bijvoorbeeld interpretatieverschillen,
afrondingen of beperkingen bij het
uitvoeren van de meting.
De NVM verwacht van haar

leden dat bij het aanbieden van
woningen de Meetinstructie
op een correcte manier wordt
toegepast. Dat is de reden dat
wij als makelaarskantoor iedere
woning die we verkopen conform
de branchbrede meetinstructie laten
inmeten door een bouwkundige.
De zoeker kan er zo op vertrouwen
dat de gebruiksoppervlakte wonen
juist is en de verkoper mag er op
vertrouwen dat hij op de juiste wijze
zijn woning te koop aanbiedt.
Wel zo fijn!

www.intermakelaars.com

FEEL
GOOD
STORE
Pastoor Vullinghsstraat 21 | 5975 AP Sevenum | 077-3744370 | ditfeelgoodstore.nl

www.vanleendertbv.nl
077-320 9700

08

verenigingen

04
04

Toneelvereniging Mimus
speelt De Drie Witte Berken
De spelers van toneelvereniging Mimus uit Tienray brengen ook dit jaar weer een eigen productie op de
planken. Op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april spelen ze de komedie ‘De Drie Witte Berken’, geschreven
door Huub Schreurs en Michel van Rijswijck en onder regie van Huub Schreurs en Gertie Thiesen.

Ben van Meijel
door KBO gehuldigd
Ben van Meijel is tijdens de jaarvergadering van KBO
Griendtsveen gehuldigd voor zijn 40 jaar lidmaatschap. Van
Meijel is 88 jaar oud en lid vanaf 1979. Hij was maar 48 jaar toen
hij erbij kwam. Van Meijel werd namelijk gevraagd door het
toenmalig bestuur om lid te worden, omdat ze mensen tekort
kwamen bij de kaartclub van de toen nog Bejaardenvereniging.
In verband met de ziekte van de oudste inwoner van
Griendtsveen is de heer Van Meijel ook gevraagd om mee de
onthulling te verrichten van een van de informatiepanelen van
de Turfroute. Een historische fotowandeling door Griendtsveen,
aangelegd in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR

Het verhaal speelt zich af op de
camping van Boer Fons, Camping De
Drie Witte Berken. Fons’ zoon Harm is
net getrouwd met Isabel en samen
zijn ze van plan de camping over te
nemen. Ze worden op de camping

geholpen door Jannie Schrijns, het
manusje van alles en de drijvende
kracht achter de camping. Met de
komst van de eerste gasten gebeurt er
van alles.
De drie uitvoeringen van De Drie

Witte Berken worden gespeeld in het
Parochiehuis in Tienray. Ze beginnen
om 19.30 uur. Kaarten zijn te reserveren via mimus.tienray@gmail.com of
telefonisch bij Suzanne Kromhout
0478 69 20 23.

Optochtvolgorde
Kinjer-OLS bekend
In café De Gaper in Sevenum werd op donderdag 28 maart de loting bepaald van de optochtvolgorde van het
Kinjer-OLS. De loting werd verricht door jeugdprins Gijs en jeugdprinses Roos van carnavalsvereniging de Ezelskop.

www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
■ slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Autobedrijf

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

Het Kinjer-OLS vindt plaats op dinsdag 25 juni voor de vijftiende keer.
Voor het evenement hebben zich 24
deelnemers aangemeld die 30 verschillende scholen uit Belgisch en

Nederlands Limburg vertegenwoordigen. Het Kinjer-OLS is een activiteit
waarbij de schutterij schooljeugd
begeleidt met marcheren en schieten
met de windbuks. Daarnaast kunnen

de kinderen zelf uniformen en schuttersattributen maken. De beste wint
het Ummeke, een mooi aandenken
aan deze dag. De volledige uitslag is
te lezen op www.ols2019.eu
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04

KERNgezond Sevenum
in beweging
KERNgezond Sevenum organiseerde op vrijdagochtend 22 maart de derde activiteit van het schooljaar.
Deze werd georganiseerd bij recreatiepark De Schatberg in Sevenum en het naastgelegen Family Entertainment
Center. De dag bestond uit vier onderdelen.

verenigingen 09
Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Week van de
Goede Doelen
In Broekhuizen en Broekhuizenvorst worden deze week de enveloppen voor de goede doelen-collectie verspreid. In de week van 8 april
worden deze weer opgehaald.
In de enveloppe zit de lijst met
alle deelnemers van de goede
doelen. Inwoners kunnen op de lijst
aangeven welk bedrag ze aan aan
ieder specifiek doel willen doneren
en de enveloppen met het bedrag
vervolgens aan de collectant meegegeven. Wie de collectant heeft

gemist kan contact opnemen met
Marie-José Vernooij (Broekhuizen)
077 37 45 176 of Gerrit Clabbers
(Broekhuizenvorst) 077 46 31 808.
Ook kan de enveloppe in brievenbus
nummer 15 van de Naesenhof in
Broekhuizen worden gedaan. Deze is
hiervoor gereserveerd.

Goede doelen

Gezamenlijke
collecte Horst
Stichting Gezamenlijke Collecte Horst organiseert een gezamenlijke
collecte in Horst. Deze wordt gehouden op maandag 8, dinsdag 9 en
woensdag 10 april.

In het Family Entertainment
Center stapten de kinderen de wereld
van The Portal binnen. Hier beleefden
ze twee activiteiten. Allereerst
speelden ze trampolinetrefbal.
Springend op trampolines probeerden ze elkaar af te gooien. Daarnaast
werd een spel gespeeld op de indoor
BMX-baan. De kinderen fietsten

rondjes om zo puzzelstukjes voor hun
team te verzamelen. Samen losten ze
de puzzels zo snel mogelijk op.
Samenwerking en sportiviteit waren
bij beide onderdelen erg belangrijk.
De andere twee onderdelen vonden plaats op het sport- en speelpark
van De Schatberg. Daar speelden
de kinderen bumball, waarbij ze

een vest met klittenband aankregen. Hiermee moesten ze de bal
van de grond krijgen om vervolgens
met elkaar over te spelen om tot
een doelpunt te komen. Daarnaast
speelden de kinderen nog hockey.
Teamwork, elkaar aanmoedigen en
elkaar helpen waren hierbij belangrijk.

Lezing over de koekoek
Vogelwerkgroep ‘t Hökske organiseert op maandag 8 april een lezing over de koekoek. De lezing wordt
gegeven door vogelkenner Lou Megens en start om 20.00 uur in de Sevewaeg in Sevenum.
Gastspreker Lou Megens gaat op
deze avond in op onderwerpen als:
hoe legt de koekoek haar ei? Waarom
verwijdert zij eieren uit het nest van
de waardvogel? Hoeveel waardvogels
heeft een koekoek? Hoeveel eieren
legt een koekoek en waarom accep-

teert de waardvogel een koekoeksei?
Filmmateriaal van een koekoek die
haar eieren legt, een koekoeksjong
dat eieren en jongen uit het nest
werkt en voerende waardvogels zullen het leven van deze mysterieuze
vogel bloot leggen. Verder wordt een

aantal begrippen zoals dimorfisme,
onomatopee, zygodactylie, mimicry,
polygamie, facultatief en obligaat
parasitisme op een heldere en eenvoudige manier uitgelegd.
De lezing is gratis.

Naast de bekende organisaties
zoals het KWF doen er nu een
aantal minder bekende goede
doelen mee. Voor het Beatrixfonds
tegen spierziekten wordt bijvoorbeeld geld ingezameld. Gemiddeld
wordt er in Horst 40.000 euro
opgehaald. De stichting hoopt op
vele gulle gevers.

Zo kan er gedoneerd worden
aan doelen die zich inzetten voor
extra onderzoek, streven naar een
littekenvrije toekomst, behandeling
van nierziekten, mensen met een
handicap sterker maken, kinderen in armoede steunen, mensenrecht naleven en beter leven met
reuma.

Knopenlopen

Dauwtrappen in
Kronenberg
KnopenLopen Sevenum organiseert op zondag 7 april het jaarlijkse
Dauwtrappen. Deelnemers kunnen tussen 06.00 en 07.00 uur starten
vanaf sportpark de Heesbergen in Kronenberg.
De ochtendwandeling telt ongeveer 10 kilometer, duurt zo’n twee
uur en eindigt ook weer bij het sportpark in Kronenberg. Na afloop van
de wandeling staat er koffie en spek

met eieren klaar.
Opgeven is verplicht en kan
door voor vrijdag 5 april 17.00 uur
een mail te sturen naar
info@knopenlopen.nl

(Foto: Marcel van de Kerkhof)

Een park om
lief te hebben

20.000 vierkante meter planten,
bomen, palmen, groenteplanten,
eenjarige planten
unieke beleving en prijzen!
2500 leibomen op voorraad
wintergroen en bladverliezend scherpe prijzen
ook een assortiment verkrijgbaar bij Interchalet Horst
Veel soorten buxusvervangers!

/m
Bestel t en
le
22 apri aart
k
seizoen uro
Op 6 april openen we onze poorten voor een
met 5 e !
nieuw seizoen vol tuinbeleving! Graag tot ziens!
korting

www.kasteeltuinen.nl

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Vrouwen denken werk en kinderen
niet te kunnen combineren’
Volgens een onderzoek in opdracht van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap neemt het aandeel vrouwen in
topfuncties in Nederlandse bedrijven maar
minimaal toe. En dat terwijl in de wet een
streefcijfer van 30 procent vrouwen in een
topfunctie in 2020 staat. Laten vrouwen zich
soms te vaak voorbij streven door mannen?
Ja, denkt 34 procent van de inwoners uit
Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Dat bij het invullen van een vacature de
geschiktheid van een persoon voorop moet
staan en niet de sekse, is iets wat iedereen zal
onderschrijven. Het lijkt er echter op dat in
praktijk mannen vaak nog voorrang krijgen als
het gaat op een topfunctie. Want ‘vrouwen
willen alleen parttime werken’ is dan het
argument. “Vrouwen nemen genoegen met
parttime banen en minder uitdagend werk

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
34%

Eens
34%

Oneens
32%
Vrouwen laten zich
voorbij streven
door mannen

vrouw maar ik erger mij ook aan deze vrouwen.
omdat ze denken het anders niet met de kindeDie verpesten het voor de dames die wel voor
ren en hun huishouden te kunnen combineren”,
carrière gaan.” Om vrouwen te stimuleren die
meent deze persoon. “Helaas denken mannen
dat maar heel zelden. Bedenk: slechts 50 procent topfunctie na te jagen, zou een betere kinderopvang een goed plan zijn. Zo kan de zorg voor
van de vrouwen in Nederland is economisch
zelfstandig. Zodra zij er alleen voor komen staan kinderen beter gecombineerd worden met een
baan. Daarnaast mag er
is Holland echter in nood
wel wat gedaan worden
en moet de samenleving
‘Vrouwen willen zekerheid’
aan de salariskloof,
bijspringen.” Een ander
menen de inwoners van
voegt toe: “Vrouwen
‘Ze worden nog teveel
Horst aan de Maas.
vragen zich af: ‘kan ik
achtergesteld’
Bedrijven zouden daardat?’. Mannen zeggen:
naast meer initiatief
‘dat kan ik’.” Zijn vrouwen
‘Vrouwen willen teveel’
moeten tonen door
dan minder ambitieus?
vrouwen te werven.
“Vrouwen willen vaak
dezelfde banen als de man met dezelfde verant- Desnoods ze wettelijk verplichten een quotum
te halen. TipHorstaandeMaas is een samenwoordelijkheid”, zegt deze inwoonster.
werkingsverband tussen HALLO Horst aan de
“Maar helaas als dan problemen komen met
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
kinderen zijn ze thuis en is het moeder zijn
belangrijker. Dus ik snap best dat ze vaak voorbij aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
gestreefd worden door mannen. Ik ben zelf

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

START VERKOOP

11 DUURZAME BOERDERIJWONINGEN
ALL-ELECTRIC EN GELIJKVLOERS WONEN

Maandag 8 april 2019
Van 17.00 tot 19.00 uur
De Sevewaeg
Markt 3 • Sevenum

Verkoop en informatie

Ontwikkeling

WWW.PLANKORENHUYS.NL

04
04
facebook.com/
hallohorstaandemaas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 12

Grote evenementen kunnen niet zonder professionals
nemen voor wat ze organiseren. Ik vind dat je goed moet kijken wat voor
kwaliteiten de vrijwilligers hebben en daarin verder zoeken en er gebruik
van maken. Maar ik denk ook dat sommige evenementen gewoon te
groot zijn geworden waardoor de regels parten gaan spelen en waar het
echt om draait een beetje eruit gegroeid is. Maar kijk uit, wanneer je
professionals inschakelt, dat je niet de vrijwilligers, die dit vaak al jaren
doen met al hun liefde en veel tijd, voor het hoofd stoot.” Ton Bukkems
reageert: “Het voldoen aan de vele regeltjes vereist af en toe te veel van
goedwillende vrijwilligers.”

Het Funpop Festival in Horst, de Harmoniefeesten in Horst, het OLS in
Sevenum en het Rozenfestvial in Lottum. Allemaal grote evenementen
in Horst aan de Maas die grotendeels op vrijwilligers draaien. Voor veel
organisaties wordt het echter steeds lastiger om voldoende mensen bij
elkaar te krijgen, zeker als het gaat om bestuursleden. Je kunt wel stellen
dat grote evenementen tegenwoordig niet meer zonder professionals
kunnen. Dat denkt ook 65 procent van de stemmers op deze poll.
Op Facebook reageert Monique Bosboom-Clabbers: “Ik denk dat de
vrijwilligers die er bij betrokken zijn wel degelijk hun verantwoordelijkheid

Particuliere verhuur
maakt markt kapot

eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
kunnen trekken en dat er geen sprake is van wachtlijsten. Aan de andere
kant zijn het vaak de woningen in een prijsklasse die juist voor starters
aantrekkelijk zijn. Zij krijgen echter geen kans als ze worden overboden.
Ook hoeven die huizenbezitters zich niet te houden aan maximum huurprijzen.
Vaak zijn die alleen op te brengen door stellen. Alleenstaanden maken bijna
geen kans. Daarbij kom je dan ook niet voor huurtoeslag in aanmerking.
Bij een sociale huurwoning gelden namelijk maximale huurprijzen en een
maximale jaarlijkse huurverhoging. In 2019 ligt die maximale huurprijs op
720,42 euro.
Particuliere verhuur maakt markt kapot. Wat vindt u?

Het CBS becijferde dat in 2018 ruim 280.000 mensen een of meer
woningen voor de verhuur bezaten. De totale Nederlandse woningvoorraad
bestond in 2018 uit bijna 8 miljoen woningen. Hiervan was 42 procent
een huurwoning. Van deze huurwoningen was het grootste deel een
corporatiewoning; de overige 31 procent van de huurwoningen was in 2018
in bezit van overige verhuurders, waaronder particulieren. Het gaat daarbij
overigens ook deels om woningen die bijvoorbeeld worden verhuurd aan
toeristen via AirBnB of andere platforms. Een goede zaak: daardoor komen
er namelijk meer huurwoningen op de markt en dat zorgt dan weer voor
een betere doorstroming. Voordeel is ook dat woningzoekers snel in een huis

Uitslag vorige week (week 13) > 30 kilometer per uur in bebouwde kom is een goed idee > eens 20% oneens 80%

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
We zijn weer geopend vanaf zaterdag 6 april
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Jubileumweken!
Loropetalum
Bijzondere bloemvorm
en bladkleur!
In vele maten. Vol knop.
Tip van

Boerenhortensia

Kevin

In diverse kleuren
Vol bloemknop
€ 14,99/st.

€ 9,99

-25%
Tip van

Maurice

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

Moah
Gertjeee!
Beste Gert,
Wat hebben we samen toch
veel meegemaakt. We hebben
samen gehuild, gelachen en
vooral veel beleefd.
Wat een jaren hebben we
toch achter de rug. Jij begon al
ver voor mij, maar bent toch
doorgegaan nadat we afscheid
namen. Het was even schrikken
hoor. Een verlate 1-aprilgrap,
nee. Dit nieuws stamt van 2
april. Je hebt ons allemaal veel
gebracht. Albertoooo Vermicelli,
‘Ja, ik moest kloppen, want de
bel deed het niet’, de
K3-affaires, de onzichtbare
Marlèneke en natuurlijk als klap
op de vuurpijl kwam daar het
Belgisch woord van 2016:
Samsonseks. Ik verzin het niet.
Gert, je hebt ons zoveel
gebracht en nu moeten we
ineens afscheid van je nemen.
Eigenlijk heb jij samen met
Samson mijn jeugd bepaald:
Samsonkoekjes en meneer
Spaghetti. Tjongje jonge wat ga
ik dat missen. Maar niet
getreurd las ik, misschien gaat
onze viervoeter wel door met
zijn loopbaan. Studio 100 heeft
grootse plannen met Samson.
Een nieuwe Gert? Als je het mij
vraagt, geen denken aan.
Samson en Gert zonder Gert
Verhulst is als een tosti zonder
kaas, als een avond bankhangen zonder een zak chips en als
De Lange zonder onverwachte
entreeprijzen. Kortom, dat gaat
gewoon niet gebeuren.
Ik, en heel veel mensen met
me, we gaan je missen. Bedankt
ook voor alle andere programma’s die je hebt gemaakt. Noem
een Kabouter Plop, Bumba, Het
Huis Anubis en nota bene Piet
Piraat, hét programma wat ik
nog wel eens op de bank kijk
tijdens het ontbijt met een
brakke bek na een avond stappen. De dag kan niet mooier
beginnen zonder Gert. Bedankt
Gertje!
Snik ze,
Niels
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15 VRAGEN

aan
Sem van den Eijnden

Alles
gaat snel
Soms besef ik even dat de
tijd echt heel snel gaat. Zoals
vanavond. Ik was met mijn
vriendinnen onze groep
8-musical aan het terugkijken
en dat voelde oprecht als de
dag van gisteren.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sem van den Eijnden
14 jaar
Evertsoord
Hub van Doorne college

Zou jij in de tijd van de
middeleeuwen willen leven?
Ik denk het wel, het is een hele
andere tijd dan die waarin wij nu
leven. Het lijkt mij erg interessant om
mee te maken hoe het dan is in de
middeleeuwen. Ook omdat ze niet
zoveel uitvindingen hadden dan nu
en veel andere middelen hadden dan
nu.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is toch echt wel
slager. Ik werk graag met eten en ik
houd ook echt heel erg van vlees.
Wij hebben thuis zelf ook varkens dus
dat combineert wel denk ik.
Zou jij het eeuwige leven willen
hebben?
Nee, ik zou het eeuwige leven niet
willen hebben. Ik denk dat het ooit
wel genoeg is geweest. Na een aantal
jaar geleefd te hebben heb ik ook het
gevoel dat ik wel tevreden kan zijn
met mijn leven dat ik heb geleefd.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is mijn vader.
Hij is echt een fantastisch per-

soon. Mijn vader is er altijd voor mij
geweest en hij steunt mij overal in.
Hij vindt het ook erg leuk dat ik slager
wil worden. Ik denk ook wel dat hij
trots is op mij dat ik later iets wil doen
met vlees.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Als ik iets zou moeten kiezen dan denk
ik aan iets wat mijn vrienden tijdens
carnaval zeiden. Ik was jeugdprins van
Evertsoord en Kronenberg en met carnaval kan iedereen helemaal los gaan
en dus ik ook. Mijn vrienden zeiden
dan ook tegen mij dat ze niet hadden
verwacht dat ik zo los kon gaan.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag in mijn leven nog naar
de Verenigde Staten willen gaan.
Ik vind het een heel erg mooi land.
Ik zou dan ook best wel veel dingen
willen bezoeken. Het lijkt mij erg vet
om naar de westkust te gaan van
Verenigde Staten.
Heb je een verborgen talent?
Helemaal verborgen denk ik niet.
Wel verbazen mensen zich dat ik kook
thuis en eigenlijk best wel goed ben
in koken. Ook doe ik na het koken
altijd alles heel netjes poetsen en

opruimen en ook veel mensen weten
dat niet van mij, dat ik houd van poetsen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik denk dat ik later wel een eigen slagerij zou willen hebben. Dat lijkt me
echt heel tof om te hebben. Dan kan
ik zelf personeel aannemen en dan
doe ik wat ik het liefste wil. Ook lijkt
het mij een heel groot voordeel om
eigen baas te zijn, van mijn eigen slagerij in dit geval.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik denk g*dverdomme. Ik gebruik het
erg vaak als er iets fout gaat, als ik
bijvoorbeeld pijn heb of als ik mijn
pen laat vallen. Gelukkig gaat er niet
vaak iets fout in mijn leven maar toch
gebruik ik het wel vaak.
Wie kent jou het beste?
Mijn vriend van school, Luc. Hij weet
echt alles van mij, zelfs gekke dingen
zoals de naam van mijn hond en zelfs
de naam van de hond van mijn oma.
Ik ken hem ook al vier jaar.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium is
WhatsApp. Ik vind het zelf een hele
handige app en ik denk ook wel dat
bijna iedereen het heeft. Dat vind ik
ook een pluspunt, doordat iedereen

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Voor al uw koude
en warme buffetten
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

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

het heeft is het ook heel makkelijk om
iedereen te kunnen bereiken.
Wat ligt er onder jouw bed?
Eigenlijk ligt er echt nooit iets.
Heel mijn kamer is wel schoon en
opgeruimd dus dat maakt niet veel
verschil met wat onder mijn bed zou
moeten liggen.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een olifant. Ik vind dat echt een verschrikkelijk mooi dier. Het is groot,
sterk, slim, mooi en het straalt macht
uit wat ik ook erg mooi vind aan het
dier.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Wat ik belangrijk vind in een vriendschap is toch wel dat je elkaar alles
kan vertellen en elkaar vertrouwt.
Ook vind ik het belangrijk dat er veel
gelachen kan worden met elkaar.
Samen dollen en geintjes uithalen.
Waar ben je verslaafd aan?
Aan eten, aan lekker eten. Ik houd
echt heel erg veel van eten, en
natuurlijk dan van vlees. Veel vlees.
Ik zou daarom ook nooit vegetariër
willen worden, ik zou hierom niet
eens vegetarisch vlees willen verkopen in mijn slagerij later. Maar ik ben
echt verslaafd aan eten.

Stonden we daar, in onze
zelfgemaakte outfits, met ons
zelfgemaakte decor op ons
afscheid van de basisschool.
Toen kon ik me haast geen
leven voorstellen zonder de
basisschool, de veiligheid en
steeds de vaste mensen om je
heen. Nu, zes jaar later, begin ik
bijna aan mijn eindexamens, ga
ik volgend jaar hopelijk studeren en op kamers. Wie had dat
gedacht. Als je mij zes jaar
geleden had verteld dat ik er nu
zo bij zou zitten, had ik je
vierkant uitgelachen. Op de
basisschool bleef eigenlijk altijd
alles hetzelfde. Je had dezelfde
klas, steeds dezelfde vrienden,
en hooguit een andere leraar
elk jaar. Iedereen kent elkaar al
jaren. Als je naar de middelbare
gaat, leer je ineens heel veel
mensen kennen, en verandert
iedereen, zowel positief als
negatief. Ik vond dat heel erg
leuk, allemaal nieuwe vrienden
maken en mensen leren kennen. In zes jaar gebeurt er dan
zo ontzettend veel, dat ik
benieuwd ben wat er de
komende zes jaar nog gaat
komen. Soms is het heel lastig
om nog niet te weten hoe de
toekomst eruit te zien. Het afgelopen jaar stond voor mij heel
erg in het teken van studiekeuze, en die onzekerheid, het
nog niet weten waar je over een
jaar terecht komt, is soms best
lastig. En als je dan een studie
hebt gevonden, moet je nog
aangenomen worden, en moet
het nog blijken of het de juiste
richting is. Toch heb ik me er
maar min of meer bij neergelegd dat ik dat nu allemaal nog
niet weet, en heb ik vooral heel
veel zin in nieuwe uitdagingen.
Sylke
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Dinsdag 9 april

Wat zoemt er in jouw achtertuin?

Raadsavond

HadM bijvriendelijke
gemeente

Op dinsdag 9 april vergadert de gemeenteraad.
Agenda
Tijdens deze raadsavond wordt de

De beleidsnotitie wordt op 21 mei in de

Denk jij bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect?

bibliotheekvisie oriënterend besproken. In deze

gemeenteraad behandeld.

Dan weet je vast niet dat er in Nederland bijna 360 soorten
wilde bijen voorkomen. Nederland zoemt… wil graag

tweede behandeling worden mogelijke kaders
en uitgangspunten voor bibliotheekvisie

Meer informatie over de agendapunten leest u

weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat zij ze

besproken. Aan de fracties wordt gevraagd wat

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

beter kunnen helpen. Horst aan de Maas werkt hier uiteraard aan
mee om zoveel mogelijk inwoners op te roepen om hieraan mee te doen.

voor hen de doelen en doelgroepen in de visie
zouden moeten zijn.

Meer informatie
De openbare vergadering is in de raadzaal

Doe mee!

Ook voor ons heeft dit grote gevolgen.

Vervolgens wordt er een presentatie

van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel

80% van de eetbare gewassen is namelijk

gegeven over de concept beleidsnotitie

U kunt de vergadering ook live volgen via

van bijen weet. We nemen je stap voor stap

afhankelijk van bestuiving.

Teel Ondersteunende Voorzieningen.

www.horstaandemaas.nl/raad.

mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter

die je eind april in je tuin kunt tegenkomen.

we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we

Op de website www.nederlandzoemt.nl tref je:

iedereen om mee te doen aan dit landelijk

•

een telformulier met zoekkaart aan;

bijenonderzoek.

•

bijengidsje dat je kunt downloaden;

•

instructieﬁlmpje;

Aanmelden

•

en meer...

Schrijf je in op www.nederlandzoemt.nl/

Open dag 14 april 2019

Greenport Venlo
Weet jij wat er allemaal gebeurt in Greenport Venlo, een 5.400 hectare groot gebied?
En wat het de regio, dus ook jou als inwoner, oplevert?
Maak op zondag 14 april van 12.00-16.00 uur kennis met Greenport Venlo. Een unieke kans

bijentelling en doe mee met de
Waarom bijen tellen?

Nationale Bijentelling van Nederland Zoemt.

De helft van alle bijensoorten is bedreigd.

Elke bij telt, jij ook?

om meer te weten te komen over dit bijzondere gebied! Meer informatie vindt u
op www.greenportvenlo.nl.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

America

Horst

Sevenum

Graafsebosweg 4

Vrouwboomweg 6

Horsterweg 13a

Broekhuizen

Pastoorsveld 57

Den Eigen 64

Veerweg

Ruttenweg 2

Toverlaan 2

Broekhuizenvorst

Kerkeveld

Swolgen

Blitterswijckseweg 1

Americaanseweg 35

Kasteelweg 5

(ingekomen 14-03-2019)

Gasthuisstraat 25

Molenstraat ong. (tussen

Grubbenvorst

Op de Kamp 4

Tienray en Swolgen)

Venloseweg

Lottum

Generaal Dempsystraat 21

ong. (kv C, nr. 3381)

Mgr Schravenlaan 18

Tienray

Kapelaan Slotsstraat

Stokterweg (nabij nr. 19)

Bernadettelaan 10a

ong. (kv 9)

Meerlo

Horst aan de Maas

Bergsboslaan 4

Aanwijzingsbesluit

Kortenbos 9

buitengewoon

Bergwijn en Bergsboslaan

opsporingsambtenaar

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

Nieuws
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Community bijeenkomst 19 maart 2019
Wij hebben dinsdagavond 19 maart de kick-off gegeven
van het traject ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’.
Tijdens deze eerste community bijeenkomst in Schouwburg
Venray kregen ruim 130 aanwezigen het belang van dit programma nader toegelicht.
De deelnemers aan de community bijeenkomst werden geïnformeerd over de kansen en uitdagingen binnen de vier maatschappelijke thema’s die de leden van Rabobank centraal hebben
gesteld: ondernemers laten groeien, Food & Agri, langer
zelfstandig wonen en verbinding met onze jeugd. Een gezonde
regio willen we allemaal. Een omgeving waarin iedereen mee
kan doen. Noord-Limburg als prettige plek om te wonen, werken en recreëren.
Wil je ook een bijdrage leveren aan de Gezondste Regio 2025?
Of wil je meer informatie? Kijk op de site van Rabobank
Horst Venray of stuur een mail naar
communicatie.horstvenray@rabobank.nl

Rabo Clubkas Campagne 2019
De afgelopen jaren hebben we met veel succes de Rabo Clubkas
Campagne gevoerd. Vorig jaar vond de Clubkas Campagne plaats in het
voorjaar. Dit jaar zal de campagne plaatsvinden in het najaar. Dit omdat
alle Rabobanken in het land de campagne in dezelfde periode gaan
organiseren. Ook krijgt de Clubkas Campagne een nieuw jasje.
Als club of lid ontvang je vanzelf bericht
Als vereniging of stichting hoef je je nog niet aan te melden of actie te
ondernemen. Je ontvangt van ons vanzelf bericht. Ben je lid van onze bank?
Ook dan geldt: je ontvangt vanzelf bericht. We houden je op de hoogte.

Goede doel
Met het sluiten van ons kantoor in Hegelsom en de
verbouwing van ons pand aan het Schouwburgplein
hadden wij kunst ‘over’.
Deze kunst hebben we geveild onder onze collega’s en de
opbrengst hiervan ging naar drie mooie goede doelen in
ons werkgebied: Hospice Zenit in Venray, Buurtzorghuis
Doevenbos in Horst en Logeerhuis Kapstok in Venray.
Collega’s van de bank gingen op pad om de cheques te
overhandigen.

De Wevert Fit & Fun
Starter 1e kwartaal 2019
Joep en Maaike Gubbels zijn de eerste winnaar geworden in 2019 van het initiatief Starter van het Kwartaal.
Ze hebben een bestaande onderneming overgenomen en gaan daar hun eigen invulling aan geven.
In januari zijn ze gestart met in-en outdoor activiteiten voor groepen van vrienden, families en bedrijven.

Op de foto verpleegkundige Elly Booijink (links),
bestuurslid Vrienden van D’n Doevenbos José Hoebers
(rechts), die de cheque in ontvangst nemen van collega
Patrick Craenmehr (midden).

De Wevert Fit & Fun kan aan verschillende doelgroepen
een passend aanbod bieden. Zo kunnen gasten laserkleiduifschieten, handboogschieten, deelnemen aan highlandgames, roofvogelworkshops, GPS-speurtochten of tochten
maken door de omgeving van Horst op e-kick bikes.

aan samenwerking met andere (jonge) ondernemers in
de regio.

Ook meedoen?
Met de verkiezing van de Starter van het Kwartaal willen
de initiatiefnemers, de gemeenten Venray en Horst aan
de Maas, Rabobank Horst Venray en het Venrays OnderMet het nieuwe concept ‘Fit & Fun’ willen ze meer nadruk
nemers Platform, startende ondernemers een steuntje
leggen op sportief bezig zijn. Er is een obstacle parcours
in de rug geven. Bovendien dingt de winnaar mee
aangelegd dat uniek is in de directe omgeving en zich
goed leent voor recreatie, maar ook voor serieuzere trainin- naar een prijs van € 1500,- voor de Starter van het Jaar.
Ook meedoen? Kijk op www.venray.nl/ondernemers
gen. Voor uitbreiding en nieuwe diensten wordt gedacht

Tweede paasdag en
Koningsdag gesloten
en toch bereikbaar
Tijdens de feestdagen zijn ook de medewerkers van uw
Rabobank kantoor graag bij hun familie en vrienden.
Toch gaan uw bankzaken door. Daarom kunt u 24 uur
per dag bankieren via internet of telefoon.
Kijk voor meer informatie op rabobank.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Verduurzaming? Gewoon doen
Telkens horen en zien we dat we als samenleving aan de bak moeten
om onze samenleving te gaan verduurzamen en te zorgen voor een
leefbare wereld voor onze kinderen.
De SP staat daar volledig achter.
Maar is ook van mening dat de lasten
die dat met zich meebrengt, niet
afgewenteld mogen worden op de
burgers en dat het principe ‘de
vervuiler betaalt’ gehanteerd wordt.
Dat impliceert dat met name het
bedrijfsleven op haar verantwoordelijkheid moet worden aangesproken.

‘Klimaatrechtvaardigheid’ noemt de SP
dat. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting in de raadsvergadering
van 19 maart heeft de SP kritiek
gegeven op het feit dat B&W de
komende drie jaar vooral bezig is met
het maken van plannen, maar dat er
nog weinig gerealiseerd gaat worden.
De SP is daar teleurgesteld over. Reden

om, samen met D66+GroenLinks,
het initiatief te nemen om het voor
woningbezitters aantrekkelijk te maken
over te gaan op verduurzaming. Als die
woningbezitters zaken aan hun huis
willen veranderen om hun woning
meer duurzaam te maken en minder
energie te gaan gebruiken, dient men
in een aantal gevallen daarvoor een
vergunning aan te vragen en legeskosten te betalen aan de gemeente.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
aanpassingen aan het dak, het zoge-

naamde ‘inpakken van de woning’ door
het plaatsen van voorzetwanden en
zichtbare verbouwingen voor energiebesparingen. Om de kosten voor deze
woningbezitters te drukken had de SP
samen met D66+GroenLinks een motie
voorbereid om de wethouder op te
dragen in de hierboven beschreven
gevallen voortaan geen leges meer te
gaan heffen. Na het aankondigen van
de motie beloofde de wethouder de
mogelijkheden voor woningbezitters
uit te gaan zoeken en indien er geen

obstakels zijn uit te gaan voeren.
Dat betekende dat de motie niet
ingediend hoefde te worden. Per
saldo betekende het initiatief van de
SP en D66+GroenLinks winst voor de
wereld. De SP gaat proberen om de
komende tijd met meer van zulke
voorstellen te komen, met daarbij
steeds de uitgangspunten van ‘klimaatrechtvaardigheid’ in het achterhoofd.
Thijs Lenssen,
SP Hors aan de Maas

Een jaar verder…
Deze week zit ik ongeveer één jaar in de gemeenteraad van Horst
aan de Maas. Even terug naar de verkiezingen in maart 2018: wat waren
ze spannend. “En waar begin je aan...”, “Vanwaar die politieke interesse?” “Kom op Yvonne, je kunt het.” Deze vragen en opmerkingen
hoorde ik vaak. En ja, waar begin je inderdaad aan? Dat vroeg ik mezelf
ook heus wel eens af. Want dat weet je niet van tevoren.
Een partij met de juiste kleur. Dat
vond ik aantrekkelijk. Een jonge en
gedreven club mensen, daar ben ik
voor gegaan. Verkiesbaar en ook

beetje veilig op nummer 4, dacht ik.
En dan kom je met voorkeursstemmen, en voor je het weet, toch in de
gemeenteraad. Mijn kennis vergroten,

veel leren en we zullen zien hoe het
verder gaat, dat was mijn instelling.
Dat kennis vergroten en veel leren is
zeker gebeurd het laatste jaar. Wil dit
zeggen dat ik het nu allemaal snap?
Nee, dat zeker nog niet. Ik kijk ernaar
uit om ook het tweede jaar weer veel
mensen te mogen spreken en naar
hun passies of verhalen te mogen
luisteren. Ik ben dankbaar voor ieder
die me tipt met ideeën of verbeter-

punten, die ik vervolgens kan meenemen in de besluitvorming op
gemeentelijk of landelijk niveau.
En daardoor nog meer betrokken raken
bij alle zestien kernen die Horst aan de
Maas kent. Dat maakt het werk van
raadslid mooi. Dank jullie wel allemaal
en blijf me aanspreken. Of, zoals we
zeggen: Gewoon. Doen.
Yvonne Douven,
VVD Horst aan de Maas

Investeringen
Bij de raadsvergadering van 19 maart werd de begrotingsruimte/
investeringsvolume 2019-2022 vastgesteld. Blij zijn wij met extra geld
voor handhaving.
Dit moet ten goede komen aan
de veiligheid, gezondheid en gelijkwaardige behandeling van onze
inwoners. Wij zien wel veel investeringen in de kern Horst, Afslag10,
Centrumplan Horst en het Gasthoês.
Minder investeringen zien wij in de
overige vijftien dorpen waarvan wij
het belangrijk vinden dat deze
leefbaar blijven. Vrijdag 29 maart
waren wij te gast in Lottum en

Tienray. In Lottum werd de raad
bijgepraat over ontwikkelingen
rondom het stoppen van het
Rozenfestival, de ambities van de
Rozenhof, de sluiting van de harmoniezaal en de wensen voor de toekomst
van de Smetenhof. De Smetenhof zou
een duurzaam verzamelgebouw
moeten worden met meer multifunctionele ruimtes. Tevens werden projecten buiten op locatie toegelicht. Zoals

een wandelpad van het centrum naar
de Maas met leertuin en blotevoetenpad, aanplanting van bomen, aanleg
van steigers en dagstrand. Ook werd
aandacht besteed aan succesvolle
maatregelen om de wegen in Lottum
veiliger te maken. In Tienray werden
wij hartelijk welkom geheten door het
dorpsoverleg. Eerst werd de speeltuin
en het toekomstige speelbos bezocht.
Samen met een kinderpanel werd een
opzet gemaakt voor een speelbos.
Verder werd een toelichting gegeven
op de ondertunneling van het spoor
om zo een nog mooiere wandelroute

langs de Molenbeek te creëren. Ten
slotte werden plannen toegelicht om
van de kerk een multifunctionele
gemeenschapsaccommodatie te
maken. Een uniek concept waarbij de
kerkfunctie wordt behouden. Met veel
aandacht voor duurzaamheid. Voor
deze ontwikkeling is een voorbereidingskrediet nodig. Om in de toekomstige begroting ruimte te houden om
op een later moment andere keuzes te
maken, bijvoorbeeld nog niet voorziene initiatieven uit dorpen, hebben
wij samen met onze coalitiepartners
een amendement ingediend welke ook

Krediet Gasthoês
Het CDA stemt in met krediet ten behoeve van onder andere de
ambities voor duurzaamheid en inrichting van ’t Gasthoês. Zoals we
allemaal weten wordt momenteel ’t Gasthoês verbouwd tot multifunctioneel cultureel centrum. Ook de directe omgeving van ’t Gasthoês
wordt heringericht.
De raad heeft destijds aangegeven dat het haar wens is om dit
gebouw zo energieneutraal mogelijk te maken. Hiervoor moest het
college met een aanvullend voorstel naar de raad komen.
Het voorstel, waarin de duur-

zaamheidsmaatregelen nu zijn
aangegeven, maar onder andere ook
de ambities voor de middenzaal en
de uniforme inrichting uiteen werden gezet, is afgelopen dinsdag
besproken in de raad. Het CDA heeft
hiermee ingestemd om de vol-

gende redenen: De raad zelf de
extra duurzaamheidseis heeft
opgelegd. Uiteindelijk zal dit ten
goede komen aan de exploitatie en
hebben huurders hier direct profijt
van.
De ambitie om een middenzaal
te creëren met daarin meegenomen
de oplopende en verrijdbare tribune
is een verantwoorde investering die
uiteindelijk ook positieve invloed
heeft op de exploitatie en zich zal
terugverdienen; We onze culturele

ambities (lokaal en regionaal) alleen
kunnen waarmaken als we het in
één keer goed doen. Een eenduidige
inrichting draagt daar aan bij.
De uitstraling van het nieuwe
Gasthoês is een van de componenten waardoor we een bijdrage
kunnen leveren aan onze ambities
om ’t Gasthoês die culturele uitstraling te geven die het verdient.
Annemie Craenmehr,
raadslid CDA Horst aan de Maas

is aangenomen. Hierin staat dat alle
bedragen indicatief zijn en dat alle
voorstellen eerst ter goedkeuring aan
de raad worden voorgelegd. Dit is
belangrijk om ruimte te houden voor
zaken die noodzakelijk zijn maar niet
opgenomen in het investeringsoverzicht. Wij horen graag hoe u denkt
over het verdelen van geld en de
keuzes die worden gemaakt, daarom
zitten we aanstaande zaterdag van
11.00 tot 12.00 in de bibliotheek.
Mascha Tijssen,
Burgerraadslid D66+GroenLinks
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VC Trivia MC1 kampioen
Door: volleybalclub VC Trivia
Door de zeven meiden van VC Trivia werd zaterdag 23 maart een belangrijke wedstrijd gewonnen tegen
AV Flash. Hierdoor was de kans op zaterdag 30 maart erg groot dat de MC1 van VC Trivia kampioen kon worden
in Meerlo.

SV Melderslo F1
kampioen
Door: korfbalclub SV Melderslo
Na een goed seizoen in de zaalcompetitie stond op zaterdag
30 maart de kampioenswedstrijd voor de F1 van SV Melderslo op het
programma. Deze wedstrijd moest wel gewonnen worden. Van zenuwen was geen sprake, want na een paar minuten was er al meerdere
keren gescoord door de meiden. De hele wedstrijd werd er hard
gewerkt en goed gespeeld. De score liep ook aardig op. Na het eindsignaal stond er 21-11 op het scorebord en kon er gefeest worden.

Zij speelden deze dag tegen Set
Up MC3 en wonnen deze wedstrijd
overtuigend met 4-0, daarmee was
het kampioenschap binnen.
Voor aanvang van de wedstrijd
stroomde de tribune al vol met het
publiek dat gekomen was om de
meiden aan te moedigen. Iedereen

wist deze dag wat er te bereiken was
en dat was terug te zien in het
volleybalspel. Er werd netjes volleybal gespeeld en de meiden hielden,
ondanks de lichte spanning, het
hoofd koel. Al snel genoeg waren de
eerste drie sets met overtuigende
setstanden binnen en konden de

meiden zich officieel kampioenen
noemen. In de laatste set werd de
concentratie wat minder, maar ook
deze set werd winnend afgesloten.
Na een vreugdedansje kwam het
publiek naar beneden en mochten de
meiden de felicitaties in ontvangst
nemen.

Oxalis verliest laatste
zaalwedstrijd
Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Heftruckchauﬀeur
(fulltime)

Het doel van de functie
Het laden en lossen van vrachtwagens met champignons. Het bevoorraden
van de productielijn middels het digitale robot invoerstation.
Het proﬁel
Je hebt reeds enkele jaren ervaring als heftruck chauﬀeur, en je bent in het
bezit van het benodigde heftruck certiﬁcaat. Ervaring in de het verwerken
van champignons is een pré. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Operator verpakking/
productie
Je beschikt over lbo-opleiding en denkniveau. Na een inwerkperiode zul
je zelfstandig kunnen werken met de verpakkingsmachine. Tevens draag
je zorg voor de productie administratie. Werkzaamheden dienen uitgevoerd
te worden in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.
Het aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende
onderneming, waarin eigen initiatief en ﬂexibiliteit in hoge mate op
prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen cursussen gevolgd worden.
Bij gebleken geschiktheid behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de
zwaarte van de geboden functie.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar administratie@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17 (Marc)

Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Oxalis speelde op zondag 31 maart de laatste wedstrijd van het zaalseizoen tegen Odisco uit Sint-Oedenrode.
Het was al de vierde keer dit seizoen dat de dames uit Horst aan de Maas tegen Odisco speelden. Bijna alle
wedstrijden wonnen de dames van Oxalis, maar deze niet.
Oxalis begon goed aan de wedstrijd en er werden goede kansen
gecreëerd. Zo stond Oxalis na 10
minuten op een voorsprong van 0-2.
Later in de eerste helft kreeg Oxalis
meer moeite om kansen af te maken.
Zo wist Odisco gelijk te komen. Toch
wist Oxalis met een voorsprong van
2-4 de rust in te gaan. Trainer en
coach Jan Wielink gaf aan dat het
heel belangrijk was om alle slordig-

heden eruit te halen en de kansen
af te maken. Maar Oxalis begon niet
scherp aan de tweede helft. De kansen werden opnieuw niet afgemaakt
en de dames waren niet fel genoeg.
Aan de kant van Odisco groeide het
vertrouwen en vielen de doelpunten
wel. 5 minuten voor tijd stond Odisco
hierdoor op een voorsprong van 9-5.
Oxalis gaf zich niet zomaar gewonnen en de dames kwamen nog knap

terug tot een eindstand van 10-8.
Helaas geen winst bij deze laatste
zaalwedstrijd, maar Oxalis handhaaft
zich op een mooie derde plek in de
overgangsklasse.
Ook het volgend zaalseizoen zal
Oxalis in de overgangsklasse uitkomen. Vanaf nu gaan de dames weer
buiten trainen voor de tweede helft
van het veldseizoen dat op 22 april
start.

SV Melderslo-korfbalsters
sluiten af met winst
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 31 maart de laatste thuiswedstrijd van het zaalseizoen
tegen hekkensluiter Bladella 1 uit Bladel. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst. De eindstand was 18-12.
Er stond deze dag niets meer op
het spel voor zowel SV Melderslo als
Bladella. SV Melderslo was zeker van
klassenbehoud en Bladella was al
gedegradeerd. Toch gingen beide
ploegen ervoor om het zaalseizoen
met twee punten af te sluiten en werd
er fel aan de wedstrijd begonnen.
Het was SV Melderslo dat op 2-0 voor
kwam te staan, maar daarna was
Bladella ook wakker en het kwam snel

terug tot 2-3. Die voorsprong was
echter niet van lange duur, al snel
nam SV Melderslo de leidende positie
weer over, hoewel de ploeg veel
kansen miste en geen grote gaten kon
trekken. Bij rust stond er een nipte
voorsprong van 9-8 op het scorebord.
Na rust ging SV Melderslo effectiever
om met de kansen, waardoor het
strijdvuur bij Bladella werd gedoofd.
De ploeg uit Melderslo liep uit naar

15-9, met nog zo’n tien minuten op de
klok. Daarna liet SV Melderslo Bladella
niet meer dichterbij komen en werd
de wedstrijd rustig uitgebald.
Aan beide kanten werd in de slotfase
nog drie keer gescoord, wat de eindstand op 18-12 bracht. SV Melderslo
stijgt met deze overwinning nog één
plekje op de ranglijst van de
Hoofdklasse en eindigt zo op een
knappe vijfde plaats.
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Toch ruime zege

GFC’33 moeizaam langs
hekkensluiter VVV’03
Door: voetbalvereniging GFC’33
Het eerste team GFC’33 uit Grubbenvorst trad zondag 31 maart aan tegen hekkensluiter VVV’03 uit Venlo.
Op het droge en hobbelige veld was het lastig voetballen. VVV’03 groef zich gelijk in en gokte op een uitbraak
via een van de snelle spitsen. Het spel speelde zich dan ook voornamelijk af op de helft van de Venlonaren.
Het werd uiteindelijk 4-1.

Beweegmiddag
voor kinderen
Sport aan de Maas organiseert samen met Ben Bizzie en lokale
partners op woensdag 17 april een beweegmiddag in Horst voor
kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Tijdens deze beweegmiddag volgen de kinderen samen met hun ouders een beweegroute van het Lambertusplein tot aan Sporthal de Berkel.
Door verschillende activiteiten komen de kinderen spelenderwijs
in beweging. Om 14.30 uur trapt Ben Bizzie samen met alle kinderen en de wethouder de beweegmiddag af met een openingsdans op het Lambertusplein in Horst. Kijk voor meer informatie
op www.sportaandemaas.nl

Joost Relouw (GFC’33) zet een VVV-speler op het verkeerde been
GFC’33 wist dat het een lastige
middag zou worden, maar had zichzelf
een dienst kunnen bewijzen door
binnen één minuut op voorsprong te
komen. Jasper van der Weegen schoof
de opgelegde kans na een afgezwaaid
schot echter net naast. Nadat GFC’33
ondanks het mindere spel meerdere
kansen had gemist, kwam de eerste
counter van VVV’03 en het was gelijk
raak, 0-1. Vervolgens kreeg de ploeg uit
Grubbenvorst nog twee tegenslagen te
verwerken. Middenvelders Jur Scheres
en Bram Martijn moesten beiden
vroegtijdig het veld verlaten met
spierblessures. GFC’33 bleef wel aan-

dringen en miste opnieuw enkele
opgelegde kansen. Zo bleef het na 45
minuten bij 0-1. Trainer René Peters
hamerde in de rust op een hogere
balsnelheid, meer combinaties en
minder lopen met de bal. Dat had al
binnen één minuut in de tweede helft
succes. De keeper van VVV’03 graaide
mis bij een voorzet en Jasper van der
Weegen kon eenvoudig de gelijkmaker
binnen tikken. GFC’33 bleef de aanval
zoeken, maar had moeite om tot goede
combinaties te komen. Een kwartier
voor tijd kwam dan toch de voorsprong.
Jasper van de Weegen kreeg wat
gelukkig de bal in de voeten na een

voorzet en stelde Bas van Beckhoven in
staat om de 2-1 aan te tekenen. VVV’03
leek verslagen en vermoeid, maar
scoorde uit een corner nog wel bijna de
2-2 toen de gehele GFC-defensie
mistastte. Via twee doelpunten van
Willem van den Aarsen, waarvan één
uit een strafschop, maakte GFC’33 aan
alle onzekerheid een einde en liep uit
naar 4-1. Een moeizame overwinning,
maar uiteindelijk wel verdiend.
Door puntenverlies van de concurrentie
komt GFC’33 daarmee steviger op de
derde plaats in de stand, met uitzicht
op plek twee door het gelijke spel van
Meterik tegen EWC.

Strijd om degradatie

Set UP/MVC’64 wint
belangrijke wedstrijd
Door: volleybalvereniging VC Set Up/MVC’64
De volleybaldames van VC Set Up/MVC’64 DS1 speelden thuis op zaterdag 30 maart tegen Nuvoc DS2 uit
Veldhoven. Deze wedstrijd moest gewonnen worden door de thuisploeg aangezien Nuvoc een mededegradatiekandidaat is en slechts één punt meer had dan VC Set Up/MVC’64. Dat deed de club ook.
De eerste set liep gelijk op tot 7-7.
Nuvoc pakte daarna een voorsprong
van 7-10. Daarop werd een time-out
ingezet door de coach van VC Set Up/
MVC’64 en die was effectief: via 13-15
werd vervolgens punt voor punt
gestreden naar 18-18, 22-19, 23-22 en
26-26. Een spannende slotfase werd
gespeeld met setpunten aan weerszijden en die verloor VC Set Up/MVC’64
met 29-31.
De tweede set werd gestart met
een voorsprong van 9-5, maar Nuvoc
pakte die terug via 11-11 met 11-13
en 16-19. Opnieuw werd een time-out

ingezet door de coach van VC Set Up/
MVC’64 en ook werden twee wisselspelers ingezet. Daarmee werd de set
weer omgedraaid; VC Set Up/MVC’64
pakte haar voorsprong weer terug met
21-20 en 23-20. Door een sterke service werd de tweede set gewonnen
met 25-21.

Terug knokken
De derde set begon goed met 4-1
en 9-5. VC Set Up/MVC’64 nam een
voorsprong van 12-5, maar Nuvoc
kwam dichterbij tot 12-12. Voor ieder
punt werd geknokt: 13-15, 19-19 en

21-19. VC Set Up/MVC’64 bleef uiteindelijk op voorsprong. Door wederom
een sterke service en sterke aanval
werd ook de derde set gewonnen met
25-20.
Ook de vierde set startte goed
met een 5-2 voorsprong, maar
Nuvoc kwam weer terug tot 8-8 en
hield VC Set Up/MVC’64 vervolgens
op achterstand via 15-16 en 19-21.
Die werd weer teruggepakt met 23-22.
Uiteindelijk won VC Set Up/MVC’64 de
vierde set met 25-22 en pakte daarmee vier belangrijke punten in de
strijd tegen degradatie.

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

Voor al uw tuin- en bouwhout
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Rene van Ophoven v.o.f.

Rene van Ophoven v.o.f.
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Horst centrum € 10,00
Horst rondom Nieuwstraat € 13,00
Horst rondom Wittenhorststraat € 8,38
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Doelpuntrijk duel

Wittenhorst laat
eerste helft schieten
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Voor de eerste maal was het eerste team van RKsv Wittenhorst uit
Horst tegenstander van RKsv Heeze. Ze hebben het meteen geweten.
Het werd 5-3 voor de thuisploeg uit Heeze.
Vanaf het begin ging alles fout
wat er fout kon gaan. Alle waarschuwingen ten spijt vooraf lapten de
spelers dit aan hun laars. Met geen
bezieling en werklust kan men geen
prestatie leveren. De aangekondigde
kwaliteiten en zwakten bij de
tegenstander kwamen volledig uit.
De thuisclub profiteerde optimaal
van de desinteresse bij Wittenhorst.
In de 11e minuut was het topscoorder Ivo Moerenhout die vrij makkelijk
de score opende, 1-0. Met twee vrije
trappen bepaalde Heeze middels Jorg
van Galen en Rens van de Kerkhof
eigenlijk de wedstrijd.
De ruststand 4-0 ontstond
wederom indirect uit een vrije trap.
Een eigen doelpunt moest hier ten
slotte aan te pas komen.
Na de pauze stond er een heel

ander Wittenhorst dat veel meer in
de wedstrijd kwam. Er werd beter
gevoetbald. Na een kwartier was het
Thom Derks die een fraaie aanval
kon afronden, 4-1. De oranjemannen kregen ineens meer aanzien bij
de thuisclub. In een druk zestienmetergebied kon Joep Beurskens de bal
achter de doelman schieten, 4-2.
Heeze gaf niet bij en uit een
uitbraak werd plots de stand op 5-2
gebracht. Dit was voor de ploeg
van Ton Kosterman net iets te veel.
Ook toen Michael Hanssen werd
neergelegd en Thom Derks vanaf elf
meter mocht aanleggen.
De eindstand werd hiermee
op 5-3 gebracht. Een zure nederlaag dus, wat zondag 7 april goed
gemaakt kan worden als ditzelfde
Heeze op bezoek komt.

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

3 van de 4 slaagt!

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

BEZORGERS
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Melderslo verliest
opnieuw van MVC’19
Door: voetbalvereniging SV Melderlso
De voetbalmannen van SV Melderslo speelden op zondag 31 maart de wedstrijd tegen MVC’19 uit Maasbree.
Het was de tweede wedstrijd in twee weken tegen MVC’19. Ook deze wedstrijd verloor Melderslo, ditmaal met 1-3.
De eerste 20 minuten vielen er aan
beide zijden geen kansen te noteren.
Enkele speldenprikken werden uitgedeeld, maar spannend werd het nog
niet voor de doelmannen. Het eerste
wapenfeit van Melderslo ontstond in
de 40e minuut. Stan van de Pas gaf
een steekbal op Bart Verheijen, maar
Barts schot ging voorlangs. In de
tweede helft nam Melderslo langzaam
het heft in handen en was de betere
partij. Toch was het MVC dat in de 63e
minuut een schot afvuurde op het doel
van Melderslo, maar Bas van
Westerveld wist het schot te pareren.
Daarna werd het wat spannender met
kansen aan beide zijden. Jeroen
Gubbels snelde zijn man voorbij en gaf

een afgemeten voorzet op de hardwerkende debutant Gijs van de Lisdonk.
Gijs torende boven de verdediger uit,
maar kopte de bal net over het doel
van Maasbree. De aanval van Maasbree
die daarop volgde was meteen kassa.
Een voorzet over de grond werd snoeihard tegen de touwen gewerkt, 0-1 na
70 minuten. Maasbree rook bloed en
werd sterker. In de 76e minuut kreeg
MVC erg veel tijd en ruimte bij een
ingooi. De bal werd dan ook goed
voorgegeven vanaf links en bij de
tweede paal knikte de Maasbreese
spits de bal via de onderkant van de lat
binnen. Vlak daarna haalde Frank
Rutten nog een bal van de lijn na
slordige opbouw in de defensie.

Melderslo leek het geloof even kwijt te
zijn en kwam niet verder dan een
afstandsschot. In minuut 87 draaide
een corner van Jeroen Gubbels met
hulp van de wind gevaarlijk richting
goal, maar de bal ging via de onderkant van de lat uit het doel. In de 88e
minuut werd de naar voren geschoven
Bart Theeuwen onderuit gehaald
binnen het zestienmetergebied met
een strafschop als gevolg. Deze wist
Bart zelf beheerst te benutten, waarna
het geloof in een gelijkspel weer
terugkwam. Melderslo moest risico’s
nemen, maar kwam niet meer in de
buurt van de gelijkmaker. MVC gooide
in blessuretijd het duel definitief in het
slot door de 1-3 te scoren.

HZPC noteert goede tijden
langebaanwedstrijden af
Door: zwemvereniging HZPC
Veertien zwemmers van zwemvereniging HZPC vertrokken op zaterdag 30 en zondag 31 maart naar het
Duitse Krefeld voor het Covestro Schwimmfest am Waldsee. De eerste langebaanwedstrijd van het seizoen.
Voor Joris Rongen en Mila Sikes
was dit een van de eerste 50 meter
badwedstrijden. Zij zwommen direct
mooie tijden. Ook Isis van Kuijk, Jente
Sikes, Stephan Sjeptoera en Danee
Verstegen kwamen aan de start op
afstanden die zij nog nooit eerder
gezwommen hadden en zetten daar
goede tijden neer.
Ondanks dat dit de eerste langebaanwedstrijd van het seizoen was,
werden er al mooie persoonlijke
records neergezet. Isa Curvers verbeterde haar beste tijden op de 50 en

100 meter vrijeslag en de 50 en 100
rugslag. Cas Verstegen zwom persoonlijke records op de 100 vlinderslag,
rugslag en schoolslag en op de 200
meter vlinderslag. Björn Piket verbeterde zijn record op de 200 schoolslag
en 200 wisselslag. Jente Sikes kwam
na elke start uit het water met een
record. Manon van der Wielen bewees
goed gewerkt te hebben aan haar
schoolslag, want zij zwom een persoonlijk record op zowel 50, 100 als
200 meter schoolslag. Tot slot waren
er records voor Ilse Swinkels op de

200 meter vrijeslag en 200 wisselslag.
Voor de top 3 in elke leeftijdscategorie waren er bovendien medailles te verdienen. HZPC ging met
35 medailles naar huis. De meeste
medailles werden behaald door Isa
(zes keer goud), Tijn (drie goud, twee
zilver, één brons), Ilse (vier keer
brons), Cas (drie goud, één zilver, één
brons) en Manon (twee goud, één
zilver, drie keer brons). Ook Imke (drie
zilver), Björn (twee goud, één zilver),
Jente (één zilver) en Serafina (twee
goud).

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Sevenum rondom Sondertseveld € 9,00
Sevenum rondom Wolfsklauw € 7,00
America buitengebied noord € 10,50

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
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Handelstraat 17 5961 PV Horst

Gelijkspel voor America
Door: voetbalvereniging AVV America
De wedstrijd tussen AVV America en DEV Arcen eindigde zondag 31 maart in 1-1. Al in de 7e
minuut nam America een voorsprong. Het zou tot in de 90e minuut duren tot DEV terecht op gelijke
hoogte kwam. Met kunst- en vliegwerk wist America tot die tijd het doel schoon te houden. Er werd
zelfs een strafschop gemist. America behaalde in deze rommelige wedstrijd een belangrijk punt in
de strijd om lijfsbehoud in de 4e klasse G. (Foto: Hay Mulders)
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De Peelse Golf ontvangt
spelers met fysieke
beperking
De Peelse Golf in Evertsoord stelt op vrijdag 19 april de golfbaan ter beschikking aan de Nederlandse Golf
Federatie. Op het veld wordt de seizoens-openingswedstrijd voor spelers met een fysieke beperking gespeeld.
De baan is al zodanig ingericht
dat alle holes gemakkelijk te bereiken zijn. Afgelopen jaar heeft een
spontaan opgerichte actiegroep

binnen een paar maanden de middelen bij elkaar gebracht om een lift in
hun eigen clubhuis te bouwen.
Deze club organiseert nu deze

openingswedstrijd. De Peelse Golf is
enthousiast dat ze een bijdrage
kunnen leveren aan deze tak van
sport.

Vrouwen Wittenhorst
door naar halve finale
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Eén van de halve finalisten in de KNVB beker van de vrouwen is Wittenhorst VR1. Zij wonnen thuis op zondag
31 maart van Nooit Gedacht VR2 met 3-0.
Na 2 minuten komt Wittenhorst
bijna op voorsprong, maar het schot
van Maud Vermazeren ging rakelings
langs het doel. Daarna volgde een
onrustige eerste helft, waarbij de
thuisploeg in de 22e minuut weer
dicht bij een treffer was, maar de bal
wederom net langs het doel ging.
Vlak voor rust werden de gasten uit
Geffen voor het eerst gevaarlijk.
De spits kwam oog in oog met
keepster Sanne de Boer. De Boer bleef

geconcentreerd en hield het doel
schoon. Na rust stond er een ander
Wittenhorst op het veld. Meer voetbal
en controle over de bal. In de 55e
minuut was het dan ook raak, Carin
Vissers schoot de bal op doel en de bal
rolde onder de voet van de keepster
door, 1-0.
In het daarop volgende kwartier
was het Wittenhorst wat verder uitliep. Als eerste maakte Vissers haar
tweede doelpunt van de dag maakte

op aangeven van Janssen. Nog geen
2 minuten later werd Vissers in het
strafschopgebied neergehaald, maar
de goed leidende scheidsrechter
Cortenbach gaf voordeel. Fleur van
Veggel schoot de bal subtiel binnen,
3-0.
Door deze overwinning is
Wittenhorst VR1 door naar de halve
finale van de KNVB beker. De tegenstander wordt Rood Wit ’62 VR1 uit
Helmond.

Sporting ST verliest
van SV Lottum
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De voetbalmannen van Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelden op zondag 31 maart een wedstrijd tegen
SV Lottum. Sporting speelde uit en verloor met 4-0 van een beter Lottum.
De eerste 20 minuten begon
Sporting goed en liet de bal goed
rondgaan. Er was echter weinig
dreiging richting de goal wat idealiter
wel zou moeten. Zonder goal win je
immers nooit. Lottum was een goede
ploeg en liet dat zien door een aantal
gevaarlijke counters. In de 24e minuut
was het dan ook raak door een voor-

zat vanuit rechts die ingetikt werd
door Johan Vullings. Sporting zakte
daarna een beetje in, en het leek een
beetje aangeslagen. Toch bleven ze
rustig achterin en kwam er een aantal
mooie combinaties. Jammer genoeg
kwam Lottum in de 33e minuut weer
gevaarlijk uit met een counter, 2-0
door Teun Zeelen.

Dit was eigenlijk het hele spelbeeld van de wedstrijd. Beide ploegen
probeerden te voetballen, echter had
Lottum de kwaliteit om er met counters gevaarlijk uit te komen. Dit
resulteerde in de 69e minuut ook in
een 3-0 door Dennis Rutten en uiteindelijk de 4-0 in de 90e minuut, weer
door Johan Vullings.

Buit voor
hockeyheren Horst
Door: Hockeyclub Horst
De heren van Hockeyclub Horst namen het zondag 31 maart op
tegen HV Meerssen. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden
tussen de nummers 1 en 2. Het doel was duidelijk, de ongeslagen reeks
van dertien wedstrijden intact te houden, waarmee goede zaken
gedaan zouden worden voor het kampioenschap.
Alhoewel de start van de wedstrijd laagdrempelig van aard was
en weinig spectaculairs voor ogen
had, wist Luuk Hendriks na vijftien
minuten speeltijd een ingebrachte
stuiterende bal te verwerken tot een
doelpunt, 1-0. Hierna was het Horst
dat aanspraak maakte op het maken
van het volgende doelpunt, maar het
was Meerssen, dat zich een strafcorner wist te verschaffen. Tim Urlings
mocht aanleggen voor de strafcorner
en wist deze met een sleep te promoveren tot de 1-1. Na vervolgens menig
kans gemist te hebben voor de goal
van Meerssen, was het Max Smedts
die een persoonlijke actie vakkundig
omzette in een strafbal en deze verzilverde met een doelpunt. Het spel
werd naderhand steeds grimmiger
met als hoogtepunt een slim ingezette valpartij van Tim Derix, bij een
wat te enthousiaste Tim Urlings.
Desondanks gingen de mannen uit
Horst met een 2-1 voorsprong con-

tent de rust in. Na een inspirerend
woord van Juul begon de tweede helft
voor Horst voortvarend en werd een
strafcorner mooi ingeslepen door Max
Smedts, 3-1. Met deze voorsprong in
handen, liep de tijd in het voordeel
van Horst. Het was Urlings die zich
dit realiseerde en zijn team met een
motiverende kreet wist aan te zetten tot het maken van de 3-2 vanuit
wederom een ingeslepen strafcorner.
Het Meerssens offensief was echter
te laat ingezet, waardoor Horst met
een volle buit het mossel-saté-feest
in kon gaan. Het kampioenschap is
nabij en kan volgens menigeen niet
meer ontlopen worden. Dit gegeven
is ook bekend bij de nummers twee
en drie van de competitie. Behalve
Bommelerwaard heeft ook Meerssen
aangegeven aanwezig te willen zijn
bij het kampioensfeest van Horst
Heren 1. Zondag 7 april om 14.30 uur
staat een bezoek aan Peel en Maas H1
op het programma.

Pleun Wijnhoven 6e
op LK turnen Weert
Door: turnvereniging Hosema
Pleun Wijnhoven uit Sevenum, uitkomend in junior divisie 3, turnde
zaterdag 30 maart haar meerkampfinale in Weert. Pleun was als laatste,
10e geplaatst voor deze finale. Hierdoor had ze niets te verliezen en was
er ruimte om te groeien.
Pleun turnde een keurige, stabiele
wedstrijd op de vier onderdelen brug,
balk, vloer en sprong. Aanpassingen
in bepaalde oefeningen pakte ook
heel goed uit. Pleun eindigde op een
zeer mooie zesde plaats. Ook zondag
mocht Pleun afreizen naar Weert voor
de toestelfinale brug en sprong. Bij de
toestelfinales strijden de beste acht

turnsters per onderdeel voor het
Limburgs kampioenschap. Hier liet ze,
op een enkel schoonheidsfoutje na,
wederom keurige oefeningen zien.
Ze behaalde op beide toestellen een
vierde plaats. Op 11 en 12 mei komen
de overige turnsters van Hosema die
zich geplaatst hebben voor het LK in
actie in Meerssen.

De trend van dit moment!
Tuingereedschap met accu
Geen last meer van benzinestank, lawaai en
schadelijke uitlaatgassen.

Tegen inlevering van deze bon:

In onze showroom kunt u terecht voor een
uitgebreid aanbod accugereedschap van
Echo en Powerworks, zoals loopmaaiers,
robotmaaiers, bostrimmers, heggenscharen
en kettingzagen.
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In Meterik

St. Caecilia
houdt Queen of
Brass concert
Muziekverenging St. Caecilia America houdt samen met
Koperpoets Brass Ensemble een optreden. Dit gaat plaatsvinden in
MFC De Meulewiek in Meterik op zondag 7 april.
De titel van de show is Queen
of Brass. Het is een aaneensluiting
van grappen, parodieën en verschillende emoties. Queen of Brass is een
eerbetoon aan de vrouw. Showgirls,
cowgirls, girls van Ipanema komen

voor in de voorstelling. De twee
groepen spelen klassiekers. Er zijn
nummers van Queen die worden
gespeeld. De voorstelling begint om
15.30 uur. Voor meer informatie, kijk
op www.mvcaecilia.nl

Lezing oudste document
Horst in Leste Geulde
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 10 april een lezing in de Leste Geulde in Horst over het oudst
bekende document waarin Horst wordt genoemd. De lezing is onderdeel van de activiteiten die worden georganiseerd in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas.
Docent klassieke talen Guus Janssen
uit Sittard begint de lezing over het
oudste document van Horst. De Latijnse
tekst van de oorkonde wordt gelezen
en vertaald. Vervolgens wordt de
structuur ervan geanalyseerd.
Daarna gaat Janssen in op de relaties

tussen de heren van Born, het graafschap Loon, de abdij Averbode en
parochie Horst (Berkele). Daarna verzorgt Jacques van Rensch de lezing.
Deze geboren Horstenaar promoveerde
in 2015 op het Graafschap Gronsveld.
Hij is rijksarchivaris in Limburg en

voorzitter van de stichting Schatkamer
Sint Servaas Maastricht. Hij publiceerde
over rechtsgeschiedenis, kerkgeschiedenis en kunstgeschiedenis, onder
meer over de kerk van Horst. De lezing
vindt plaats in de Leste Geulde in Horst
en begint om 20.00 uur.

Vorm van vilten

Workshop
punchen in
Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek in Horst vindt donderdag 11 april een
workshop punchen plaats. De workshop duurt van 13.30 tot 16.00 uur
en wordt gegeven door Toos Voshaar.
In deze workshop leren deelnemers punchen met de punchmachine.
Punchen biedt veel mogelijkheden
om creatief te zijn. Het is een droge
vorm van vilten. Op deze manier kan
kleding en accessoires worden versierd of vervormd met diverse vezels
(lontwol, zijde vezels, stopwol) of
stofjes (vilt, fleece, tricot). Het pun-

chen gebeurt eerst aan de goede kant
van de stof, daarna kan ook eventueel de achterkant worden gepuncht
zodat de vezels goed verknopen.
Basiskennis van het gebruiken van
de naaimachine is een voorwaarde
om met de punchmachine te kunnen
werken. Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Jubilarissen Harmonie Horst
De Koninklijk Harmonie van Horst huldigde zaterdag 30 maart tijdens het jaarlijkse
St. Davidsfeest de LBM (Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen) jubilarissen van dit jaar
gehuldigd. Dit waren er in totaal negen: May van den Munckhof, Krisje Huijs,Tim van Rens,
Lex Haegens, Mien Vermeeren (12,5 jaar), Jos van Rens, Bas van Eck (25 jaar), Theo van Rens
(40 jaar), Jacques Peters (60 jaar).

ook sanitair,
Bezoek Nu
de sfeervolle
showroom van
badmeubels
en -kranen
bij:
Gebr.
van de Laar
Venlo-Blerick

Zondag
7
april
Meijel-Grashoek-Helenaveen

Gebr. van de Laar Blerick

11.00 – 16.00

VOOrJAArSACTiE
20%* KOrTiNG OP

WAND- EN VlOErTEGElS

van maandag 1 april t/m zondag 14 april

KOOP
ZONDAG

7 en 14
A P r il

open van
10.00 16.00 uur

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
zaterdag van
10.00 - 16.00 uur
Boekenderhofweg 38
5925 NE Venlo-Blerick
T: + 31 (077) 3826245
I: info@gebrvandelaar.nl
www.gebrvandelaar.nl
* m.u.v. speciale partijen, lopende orders, projecten en terrastegels 2 en 3 cm dik.

Kom kijken,
ruiken, proeven
én genieten!
KOM IN DE KAS
WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE STERSPONSOREN:

Deelnemende bedrijven:
De Peelkant Meijel
Levels Biofruit Meijel
Multigrow Grashoek
Boomkwekerij Klimplant Grashoek
Aardbeienkwekerij Penninx Helenaveen

Kijk voor meer informatie op: www.komindekaslimburg.nl en volg ons: facebook.com/komindekaslimburg
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60s Dylan in Sevenum
Muziekgroep 60s Dylan treedt op zondag 7 april op bij Café Evers in Sevenum. Het optreden begint om 16.00
uur en wordt georganiseerd door Stichting SundayFolk & More.

AFSLAG10
VERBINDT
In deze rubriek blikken we terug op de bestuurdersavond van
afgelopen donderdag 28 maart. Na een geslaagde editie in
september was het tijd voor een vervolg waarbij Afslag10 op
Expeditie ging en veel nieuwe ideeën werden ontwikkeld.Verder
lichten we in deze rubriek wederom een van onze partners uit:
Van Tilburg Energie Design.

Stichting SundayFolk&more is
een stichting die Folkmuziek onder
de aandacht van liefhebbers van dit
genre wil brengen. 60s Dylan brengt
een programma waarin Bob Dylan
en de roerige jaren 60 centraal staan.
De band bestaat uit Frank Assing
(zang, gitaar en mondharmonica),

Bart Eugelink (gitaar, klarinetten, low
whistle, trekharmonica en cajon) en
Martin Eugelink (Fender akoestische
basgitaar). Alle liedjes die 60s Dylan
speelt en zingt komen uit de beginperiode van Dylan’s carrière, van 1962 tot
1964. Bob Dylan verwierf in die jaren
snel faam. Om dit te begrijpen, is het

belangrijk om de tijdgeest waarin hij
zijn nummers schreef te kennen. 60s
Dylan vertelt over het Amerika van
begin jaren 60, over de rassenrellen,
de Koude Oorlog en werkloosheid en
de effecten hiervan op de jonge Bob
Dylan. Meer informatie over 60s Dylan
is te vinden op www.60sdylan.nl

DRUKBEZOCHTE BESTUURDERSAVOND AFSLAG10
Donderdag 28 maart vond de tweede bestuurdersavond van Afslag10
plaats bij Kasteel Huys ter Horst. De avond stond in het teken van veel
uitwisseling tussen o.a. wethouders, bestuursleden van verenigingen,
stichtingen en organisaties die betrokken zijn bij de stuurgroep van
Afslag10. De ruim 40 aanwezigen werden meegenomen op Expeditie.
Veel nieuwe actuele kansen en uitdagingen werden besproken,
waarbij een aantal projecten en ideeën direct tot uitvoering gebracht
kunnen worden. Afslag10 blikt dan ook terug op een succesvolle
avond met een positieve sfeer en goede energie waarbij veel nieuwe
ideeën zijn ontstaan waar we mee aan de slag kunnen.

Openstelling Huys ter Horst
Kasteel Huys ter Horst is vanaf zondag 7 april tot en met oktober iedere eerste zondag van de maand
geopend. Geïnteresseerden kunnen er dan van 14.00 tot 16.00 uur terecht.
Ruim 700 jaar geleden is de
eerste versie van het eens zo grote
kasteel op deze plek gebouwd. In de
eeuwen daarna is er veel bijgebouwd, afgebroken, verbouwd en
verfraaid. Na de dood van de laatste
bewoner is het echter snel in verval
geraakt en wat overbleef was een
ruïne. Aan het begin van deze eeuw
zijn er stukje bij beetje ruimtes

blootgelegd en geconsolideerd.
Nu, vele jaren later, zijn bijna alle
ruimtes (kelders) weer zichtbaar en is
het kasteel toegankelijk voor publiek.
Daarnaast zijn er nieuwe ruimtes
opgetrokken waarin diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. Bezoekers
kunnen met gebruik van een gratis
app een rondgang maken en door het
scannen van QR-codes nog meer te

weten komen over het kasteel.
Verder is er ook een papieren handout beschikbaar. Tijdens de openstelling lopen er vrijwilligers op het
kasteelterrein die meer kunnen
vertellen over Kasteel Huys ter Horst.
Het terrein van Kasteel Huys ter Horst
is niet overal goed begaanbaar.
Kijk voor meer informatie op
www.kasteelhuysterhorst.nl

Winnaar IQuizut 2019
Groeëte toffel beej Ald Mieeldere is de winnaar van de Meerlose dorpsquiz Quizut 2019. Dat werd
zaterdag 30 maart bekendgemaakt tijdens de slotavond. Tijdens deze avond moesten de teams nog
één teamopdracht vervullen, die goed was voor 110 punten. Tweede werd de winnaar van vorig jaar,
team Loei. Gadsi ‘t is dag behaalde de derde plaats. Kijk voor meer informatie op Facebook of
www.IQuizut.nl

NIEUWE PARTNER: VAN TILBURG ENERGIE DESIGN
Onlangs is Van Tilburg Energie Design partner geworden van
Afslag10. ‘Een gezonde omgeving bouwen en behouden, dat is waar
Van Tilburg Energie Design voor staat. Want wat is er mooier dan een
gezonde leefomgeving in Horst aan de Maas? Afslag10 laat zien dat
Horst een unieke omgeving is met veel potentie voor de toekomst.
Van Tilburg verbindt zich daarom graag aan Afslag10. Samen kunnen
we de leefbaarheid in Horst aan de Maas verder ontwikkelen’, aldus
Maik van Tilburg, eigenaar Van Tilburg Energie Design.

Maik van Tilburg, eigenaar Van Tilburg Energie Design
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Agenda t/m 11 april 2019
vr
05
04

Kantkloscafé

Tribute around town Horst

Opening seizoen Peelmuseum

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

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: cafés Horst
Locatie: verschillende cafés Horst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Q-Music the Party FOUT!

Gimmy Gimmy Guilty

Optreden 60s Dylan

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: FOUT events
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: stichting SundayFolk & More
Locatie: café Evers Sevenum

Dauwtrappen

Voorstelling Queen of Brass

Tijd: tussen 06.00-07.00 uur
Organisatie: KnopenLopen
Locatie: sportpark de Heesbergen Kronenberg

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: muziekvereniging St. Caecilia America
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Voorstellingen FLINK!
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: toneelvereniging FLINK!
Locatie: kerk van Penitentiaire Inrichting Ter Peel
Evertsoord

zo
07
04

Lenteconcert
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: zangvereniging Egelsheim
Locatie: zaal Debije Hegelsom

za
06
04

Publiekswandeling Turfroute
Horst aan de Maas 800
Tijd: vanaf 08.00 uur
Locatie: De Zaal Griendtsveen

Optreden Route 66

Carbootsale

Tijd: 22.00 uur
Locatie: muziekcafé de Buun Horst

Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: evenemententerrein Kasteelpark Ter Horst
Horst

Dinner&Drums

Voorstellingen FLINK!

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: toneelvereniging FLINK!
Locatie: kerk van Penitentiaire Inrichting Ter Peel
Evertsoord

Onderwater Toeptoernooi

Opening oudste huis
Horst aan de Maas 800

Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: OSV Quintus
Locatie: Zwembad de Berkel Horst

ma
08
04
wo
10
04

Lezing over de koekoek

do
11
04

Workshop punchen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: de Sevewaeg Sevenum

Lezing oudste document Horst
Horst aan de Maas 800
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Horst
Locatie: Leste Geulde Horst

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 12.30 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Voorstellingen FLINK!

Rommelmarkt

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: toneelvereniging FLINK!
Locatie: kerk van Penitentiaire Inrichting Ter Peel
Evertsoord

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: fanfare Monte Corona
Locatie: gemeenschapshuis de Torrekoel
Kronenberg

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

Crist Coppens
Alleen dinsdag 9 april

varkenspoulet

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

www.coppens.keurslager.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

Basisschool De Krullevaar
ruimt zwerfafval op
Basisschool De Krullevaar in Sevenum hield op vrijdag 29 maart een Snipperdag waarop ouders
en kinderen een steentje bijdroegen door zwerfafval op te ruimen rondom de school. In totaal werden er ruim tien zakken met zwerfvuil opgehaald. De Snipperdag is georganiseerd om iedereen
bewust te maken dat zwerfafval voorkomen moet worden.
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
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
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Gebiedsteams
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
5 t/m 7 april 2019
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
T 0478 82 02 21
8 t/m 11 april 2019
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
T 0478 58 45 04

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

Opening middeleeuwse boerderij
America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
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

Melderslo

Meterik

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De burgemeester en mevrouw
Christiaens gaan in de koets, die getrokken wordt door een koe, naar de boerderij. Archeoloog van Dijk geeft daar

ter plekke een toelichting. Om 13.50
uur vindt de openingshandeling plaats.
De dag staat in het teken van een middeleeuwse sfeer, met muziek van de

keltische hobbits, een demonstratie land
bewerken met een koe als trekdier, potten bakken, ‘ptassie’ maken, kaarsen
maken en oude kinderspelen.

Pollux en Szarkowicz in Mèrthal
Frans Pollux en Emil Szarkowicz komen op vrijdag 12 april naar de Mèrthal in Horst met hun muzikale
theatervoorstelling POLLUX DUIT EMIL. De voorstelling begint om 20.15 uur.
In het liedjesprogramma vertelt
Emil Szarkowicz over zichzelf, zijn
Poolse ouders en over het meisje dat
hij verloor. Samen met Pollux worden liedjes van de zanger en nieuw
materiaal gezongen. Samen worden

ze begeleid door gitarist BJ Baartmans
en toetsenist Rob Geboers. Tijdens
de voorstelling gaat het ook veel
over arbeidsmigranten. Hoe krijg je
het voor mekaar als je elkaars taal
niet (goed) spreekt om toch deel uit

te maken van de gemeenschap.
Szarkowicz vertelt over zijn Poolse
verleden en hoeveel last zijn ouders
hiervan hadden.
Voor meer informatie over het
optreden, kijk op www.kukeleku.com

Swolgen

Sevenum

GRATIS BEZEM
op zaterdag 6 april
bij besteding vanaf 35.OP = OP

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Op het terrein van Openluchtmuseum de Locht in Melderslo is op basis van archeologische vondsten een
kopie gebouwd van een middeleeuwse boerderij. De officiële opening vindt plaats op zondag 7 april vanaf 12.45
uur door burgemeester Ryan Palmen en de oudste inwoonster van Melderslo, mevrouw Christiaens.

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

*Alleen geldig op zaterdag 6 april 2019.
Kijk voor de voorwaarden op hubo.nl.

Hubo Sevenum
Horsterweg 42 - 5975 NB Sevenum
(077) 467 14 06 - sevenum@hubo.nl
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€200,- K TOT
ORTING!

8

8

KG

KG

1400
T/PM

10 JAAR
MOTORGARANTIE!

699,-

599,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

200,-

-/-

499,-

GRATIS
BEZORGD!

130,-

GRATIS
BEZORGD!

469,-

Wasmachine / WAT28493

Wasdroger / T7DBKLEVE

• A+++-30% • 8 KG • 1400 t/pm • EcoSilence Drive
• VarioPerfect verkort de wastijd met 65% • Trommelreiniging

• Warmtepomp • A+ • 8 KG • Auto off functie • ÖKOFlow-filter
• SensiDry-technologie • ProSense voorkomt te lang drogen

Houd uw wasmachine in goede staat met een onderhoudspakket!
Het is belangrijk om uw wasmachine goed te onderhouden. U kunt vastzittend vuil, vet en kalk voorkomen door eens in het half jaar

TIP!

de machine te reinigen. Wij adviseren hiervoor de Electrolux Ontvetter en Ontkalker. Door dit product te
gebruiken verbetert u het wasresultaat en neemt de levensduur van uw machine toe. Één pakket is voldoende
voor twee jaar. Mocht er trouwens onverhoopt een defect optreden aan uw machine, dan hebben wij

49,95
Tummers

professionele witgoedmonteurs in dienst die het kunnen repareren. Kortom, op het gebied van
witgoed vindt u geen betere specialist in Limburg!

7

NIEUW!

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

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

