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FAMILIE PAASBRUNCH

Eerste Paasdag vanaf 11:00 uur
Tweede Paasdag vanaf 11:00 uur
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FAMILIE PAASDINCH

Eerste Paasdag vanaf 17:00 uur

PAAS KEUZEMENU

Eerste Paasdag vanaf 15:00 uur
Tweede Paasdag vanaf 12:00 uur

€ 32,50
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hallohorstaandemaas
077 397 6000

PASEN

Van het spoor: Station Horst-Sevenum
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Grafkelder
gevonden
De grafkelder van de familie Van Wittenhorst, de vroegere bewoners van kasteel Huys ter Horst, is gevonden in de Lambertuskerk in Horst. Onder leiding van archeoloog Xavier van Dijk werden zaterdag 6 april gaten geboord op diverse plekken in de kerkvloer. Uiteindelijk werd de grafkelder gelokaliseerd, waarna met een camera
beelden werden gemaakt in de ruimte. Daarop waren, naast een hoop puin, twee loden grafkisten te zien. Verder onderzoek moet uitwijzen wie er in deze kisten begraven is en wat er met de grafkelder gaat gebeuren. Lees verder op pagina 04

Wethouder Horst aan de Maas

Birgit op de Laak nieuwe
burgemeester Nederweert
Birgit op de Laak is maandagavond 15 april voorgedragen als nieuwe burgemeester van gemeente
Nederweert. Sinds 2010 is Op de Laak wethouder in de gemeente Horst aan de Maas. Voor die tijd was ze
negen jaar gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de PvdA in Horst aan de Maas.
Tijdens een extra besloten
raadsvergadering nam de raad van
Nederweert het besluit. Later die
avond werd het officieel gemeld.
Voor de vacature van burgemeester
van Nederweert hebben in totaal
twintig kandidaten gesolliciteerd:
zeven vrouwelijke en dertien
mannelijke. In Nederweert volgt
Op de Laak burgemeester Henk
Evers op, die met pensioen gaat.

Waarschijnlijk wordt Op de Laak in
augustus beëdigd.

‘Frisse stap’
In een eerder interview met de
HALLO gaf Op de Laak aan de functie
van burgemeester wel te zien zitten:
“Dat zou ik wel willen!” Dan serieus: “We hebben nu de burgemeester van onze dromen (toentertijd
Kees van Rooij, red.)” Op de Laak is

blij met deze benoeming. “Ik ben
nu negen jaar wethouder en die
bestuursfunctie bevalt mij enorm.
Het is dan ook een goede en frisse
stap om na die jaren iets anders te
doen en voor een functie te gaan
als burgemeester. Ik wil niet mijn
hele leven op de stoel van wethouder zitten.”
Lees verder op pagina 03
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‘Je kunt je beter concentreren
als je buiten bezig bent’
Kinderen van groep 5-6 van basisschool De Kroevert in Kronenberg
hadden woensdag 10 april geen les in een leslokaal, maar buiten op de
boerderij van Sjak en Danielle Draak. Daar leerden ze meer over het leven
en werken op een boerderij.
Terwijl één groepje een rondleiding krijgt over de boerderij, leert een
ander groepje meer over verschillende
soorten groenten en mag het derde
groepje vruchten onderzoeken en
natekenen. “Wil je zien wat we gedaan
hebben?”, vraagt Björn (9). Hij loopt
naar de groentetuin en wijst: “Dat zijn
aardbeien en dat is bieslook.” Hij loopt
weer verder. “Hier hebben we aardappelen gepoot. Dat had ik nog nooit eerder gedaan”, zegt hij. Hij vindt het leuk
om buiten bezig te zijn, vooral omdat
je dat dan meer doet dan alleen maar
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leren in de klas. Bram (10) heeft
vanmorgen voor het eerst een drakenvrucht geproefd. “Dat smaakt eigenlijk
nergens naar”, zegt hij lachend. En ook
de stervrucht kan hem niet echt
bekoren. “Die smaakt naar gras.”
Het is de eerste keer dat juf Inge
van de Water met haar klas de boerderij bezoekt.“ Een tijdje geleden ben ik
met Sjak in contact gekomen”, vertelt
ze. “Hij wil graag zijn boerderij openstellen voor het dorp. Wij zijn op zoek
naar manieren waarop we de omgeving kunnen betrekken bij het onderwijs. Samen hebben we gekeken
welke activiteiten de kinderen op de
boerderij kunnen doen. En ook IVN
De Maasdorpen heeft zich aangesloten. Enkele vrijwilligers helpen vandaag mee.” Ook wil de school meer
gaan samenwerken met dorpsdagvoorziening De Kompenej. “Een paar
weken geleden hebben kinderen
voorgelezen aan de ouderen. We denken ook aan de ouderen hierheen te
laten komen om samen dingen te
doen. We werken in de klassen met
thema’s en willen kijken hoe we in de
toekomst die kunnen koppelen aan
een plek in het dorp. Maar we beginnen eerst maar eens klein.” De boerderij van Sjak en Danielle Draak werd in

mensen in aanraking laten komen met
de natuur en ze bijvoorbeeld onder
begeleiding bomen en struiken laten
snoeien. Of kinderen laten zien hoe
een aardappel groeit. Het is de eerste
keer dat we dit doen en als het succesvol is, dan doet we dat wat ons betreft
nog vaker.”
De leerlingen beleven in elk geval
veel plezier aan hun ochtend op de

Discussie definitie short- en
longstay arbeidsmigranten
De gemeenteraad besprak tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 april het beleid arbeidsmigranten. Dit onderwerp is al eerder besproken,
maar toch bleef er onduidelijkheid onder een aantal raadsleden over de definitie van de begrippen short- en longstay.
Jos Coesmans, voorzitter van
de regionale adviesraad arbeidsmigranten, opende de raadsvergadering door in te spreken tijdens het
burgerpodium. Eén van zijn punten
was dat de definitie van het begrip
short- en longstay arbeidsmigranten niet duidelijk is. “Waar shortstay eerst gedefinieerd was als vier
maanden, wordt nu vermeld dat het
langer duurt, zonder dat er specifiek

een maximum is aangegeven.”
Eric Brouwers van CDA kwam
hier later in de raadsvergadering
nog op terug. “De definitie hoeft niet
opnieuw gedefinieerd te worden.
Voor mij volstaat: als je met je hart
hier in Nederland zit, dan hebben we
het over longstay. Zit je met je hoofd
en hart in het land van afkomst, dan
ben je bezig met shortstay. Daarom
hoeft het begrip van ons ook niet

gevat te worden in een aantal woorden.”

Dan maar Engels
Ook kwam kort de discussie
integreren aan bod. Eveline Baas,
D66+GroenLinks: “Ik spraak laatst
een Poolse bewoner in Meterik aan.
Zij had problemen met het meten van
de waterstand. Ik wilde haar hiermee
helpen, maar omdat zij geen fat-
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boerderij. Zo heeft Lot (9) van alles
geleerd over specerijen. “We hebben
er eerst aan geroken en moesten toen
raden wat het was. Ik herkende de
kaneel en de nootmuskaat. Daarna
hebben we wat geproefd, zoals gember. Ik help soms thuis ook wel eens
mee in de tuin. Ik vind dit wel leuk om
te doen. Als je buiten bezig bent kun je
je veel beter concentreren.”

Tijdens raadsvergadering

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

1926 gebouwd door Sjaks grootouders.
Zelf kwam het echtpaar er 3,5 jaar
geleden wonen. Danielle: “We hebben
de boerderij toen over kunnen nemen
en zijn eerst begonnen met het van
binnen opknappen.” Daarna werd het
terrein buiten onder handen genomen.
De gedachte ontstond al snel om hun
plekje in Kronenberg open te stellen
voor het publiek. “We willen graag

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

soenlijk Engels, Duits of Nederlands
verstond, kon ik niet met haar in
contact komen. Bleek dat ze hier in
Meterik al elf jaar woont. Dat kan
gewoon niet.” Brouwers reageerde
hierop: “We weten allemaal dat de
Nederlandse taal ontzettend lastig is
om te leren. Misschien moeten we
ons dan maar inzetten om arbeidsmigranten kennis te laten maken
met de Engelse taal.”
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Voorheen Sportdorp Sevenum e.o.

Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
vormen samen Expeditie Sevenum
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord zijn een samenwerkingsverband rijker. Door de krachten te bundelen op
gebied van sport, bewegen, cultuur, recreatie, onderwijs, zorg en welzijn zijn de dorpen een nieuwe stichting
gestart genaamd Expeditie Sevenum.

elkaar leren en hun krachten bundelen. Zo hadden we laatst een bijeenkomst over vertrouwenspersonen.
Niet elke club of vereniging heeft
er een en toch zijn ze heel belangrijk. Nu je met elkaar samen zit,
kun je van een andere vereniging
die wel een vertrouwenspersoon
bezit, deze inzetten of raadplegen.”
Daarnaast wil Expeditie Sevenum
clubs bij elkaar brengen zodat ze gaan
samenwerken op verschillende gebieden bijvoorbeeld op inkoop materialen en combi-lidmaatschappen. Zo
blijven de verenigingen volgens de
Expeditie Sevenum ook in de toekomst vitaal.
Volgens Van den Munckhof is het
het mooiste als alle clubs elkaar helpen. “Dan zou je ’s middags iemand
van de KBO hebben die weer bij de
voetbalclub de kleintjes trainen geeft.
Dat zou toch mooi zijn?” Het droombeeld van Expeditie Sevenum klinkt
heel mooi, maar is niet zomaar geregeld, vertelt Gabri Denen, medebestuurder van de stuurgroep. “We zitten

nog in het begin en er is nog veel
werk aan de winkel. Het moet langzaam zo groeien. Zo moeten we
oppassen dat je niet het tegenovergestelde krijgt: school, naschoolse
opvang naar de harmonie, eten en
ook nog voetballen. Dan wordt het te
druk. Die laatste activiteit moeten we
naar voren halen in de dag. Dat is ons
doel.”

Mensen met een
beperking
Toekomstplannen liggen er
genoeg volgens de stuurgroep. Zo wil
ze ooit aan de slag om dit plan ook
beschikbaar te maken voor mensen
met een beperking in de breedste zin.
“Als we met Expeditie Sevenum ook
kansarme jongeren of bijvoorbeeld
mensen met een beperking kunnen
bereiken, zou dat fantastisch zijn”, zegt
Van den Munckhof. “Eerst moeten we
ons focussen op het begin van deze
samenwerking. Zo staan we samen
sterk.”

Vervolg voorpagina

Expeditie Sevenum is ontstaan uit
Sportdorp Sevenum e.o., een eerder
samenwerkingsverband. Deze stichting werkte met allerlei sportverenigingen in Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord samen om nieuwe activiteiten te organiseren of samen te
werken op gebied van vrijwilligers.
Expeditie Sevenum is ontstaan nadat
Sportdorp Sevenum e.o. niet alleen
sportverenigingen bij de samenwerking wilde betrekken, maar ook
andere clubs, scholen, vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Ger van den
Munckhof, voorzitter van de stuurgroep Expeditie Sevenum: “We zagen
dat Sportdorp Sevenum e.o. een
initiatief was dat we breder konden
oppakken. We richten ons nu ook op

naschoolse opvang. Je ziet vaak dat
een kind naar school gaat, rond 15.00
uur klaar is, naar de naschoolse
opvang gaat en thuis komt om te eten.
Snel, snel het eten naar binnen en dan
meteen naar voetbal- of volleybaltraining. Dan heb je een druk schema en
dat is natuurlijk niet fijn.”

naschoolse opvang. Zo hebben ze de
avond vrij.” Wat belangrijk is, is dat
er een gevarieerd programma komt,
zegt Van den Munckhof. “We proberen
zoveel mogelijk sporten, vrije tijdsbestedingen en andere activiteiten
te plannen. Zo kan het dus zijn dat je
die ene week eens gaat kijken bij de
harmonie en de andere week aan het
kickboksen bent.”

Gevarieerd
programma

Krachten bundelen

Dat is één van de redenen om
samen te gaan werken met andere
clubs. “We willen dat de kinderen wat
meer rust en een avond vrij hebben.
Daarom gaan we proberen om activiteiten naar vóór 17.00 uur te verplaatsen, direct na school, tijdens de

Susan Houwen, sportconsulent
voor Sport aan de Maas, vertelt dat er
al een bijeenkomst is geweest waarbij verenigingen betrokken waren.
“Het doel van Expeditie Sevenum is
ook om verenigingen bij elkaar te
laten komen. Ze kunnen zoveel van

Birgit op de Laak
nieuwe burgemeester
Nederweert
De gemeente Nederweert
spreekt Op de Laak erg aan.
“Het lijkt een beetje op onze
gemeente. Het is heel uitgestrekt en
er is veel platteland met intensieve
veehouderij. Nederweert is een
buitengemeente met sterke dorpskernen. We delen allebei de Peel
en we grenzen beiden aan Brabant.
Het nuchtere DNA van de mensen in
Nederweert bevalt mij ook.”

Op de Laak bekleedt nu de
functie van wethouder met onder
meer in haar portefeuille Sociaal
Domein, Gezondheid en Afval.
Voor haar zal nu een vervanger
gezocht moeten worden. Naast
wethouder zijn heeft Op de Laak
een leidinggevende functie in het
sociaal cultureel werk. De 57-jarige
Horsterse is getrouwd en heeft twee
dochters.

vr. 19 t/m ma. 22 april
Maak het uzelf gemakkelijk
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Grafkelder familie Van Wittenhorst gevonden

‘Deze vondst staat in mijn top 5’
Na bijna een jaar van onderzoek, is de grafkelder van de adellijke familie Van Wittenhorst, vroegere bewoners van het Huys ter Horst, gevonden. De grafkelder bevindt zich in de Lambertuskerk in Horst, deels onder het
middenpad en onder de rij kerkbanken links daarvan. “Dit is het enige tastbare dat er van het oude kerkgebouw
nog over is”, zegt deken De Graaf Woutering.

plaats, bleek echter niet zo eenvoudig. “We hebben in totaal zo’n dertig
gaten in de kerkvloer, onder de kerkbanken, geboord”, geeft Van Dijk aan.
Daarbij werd onder andere uitgegaan
van een zogenaamde revisietekening
uit begin jaren 50, die werd gemaakt
om de kabels en leidingen voor het
orgel aan te geven. Op die tekening
staat ook de grafkelder. “Op de plek
die op de tekening werd aangegeven,
vonden we echter niets.” Daarop werd
besloten die tekening aan de kant te
schuiven en terug te grijpen op eerdere beschrijvingen van de locatie van
de grafkelder. Op zaterdag 6 april ging
een klein groepje aan de slag met het
boren van gaten. “We haalden alleen
maar puin naar boven, totdat we uiteindelijke en gat boorden waar niets
mee naar boven kwam. Toen wisten we: dat moet hem zijn!” Er werd
een camera naar beneden gelaten en
beelden gemaakt. Op de beelden zijn
twee loden kisten te zien. Het kleine
kinderlijkkistje en een grote. Van Dijk:
“We weten niet van wie die grote kist
is. Dat kan van Willem Vincent zijn of
zijn eerste echtgenote. De inscriptie

op de kist moet dit duidelijk maken.”
Hij noemt het een heel bijzondere
vondst. “Het staat in elk geval in mijn
persoonlijke top vijf.”
En hoe nu verder? “We gaan eerst
zorgvuldig de beelden bekijken”, zegt
deken De Graaf Woutering. “Het ‘probleem’ is dat de kelder zich deels onder
het gangpad bevindt. Dat kunnen we
niet zomaar openbreken. Het grootste gedeelte ligt echter onder de
banken en daar kunnen we wel bij.
Als we precies hebben bepaald waar
de kelder ligt, kan er begonnen worden met het puin eruit halen. Dat moet
voorzichtig gebeuren. Er bevinden
zich namelijk niet alleen grafkisten
in de ruimte, maar ook de beenderen van mensen die eerder begraven
zijn onder de kerk.” Hij heeft de wens
dat de ruimte wel toegankelijk blijft.
“Hoe dat eruit gaat zien, weten we
nog niet. Maar het blijft niet bij even
kijken en daarna weer dichtmaken.
Dit is een stuk geschiedenis van de
Horstenaren. We gaan er wel iets mee
doen. Dat gaan we met eerbied en respect voor de overledenen doen, het is
tenslotte een graf.”

Eén van de gevonden loden kisten in de grafkelder
“Ik ben laaiend enthousiast”,
beaamt De Graaf Woutering. “Dit is
voor mij een hele goede week”, zegt
hij, daarmee verwijzend naar de
goede week voor Pasen. Hij vergelijkt de grafkelder van de familie Van
Wittenhorst met die van de Oranjes
in Delft. “De familie Van Wittenhorst
leverde meerdere generaties lokale
heersers. Ze zijn overal in de kerk aanwezig. De familie heeft een preekstoel
geschonken en twee van de kerkklokken. Daarnaast zijn er drie misgewaden bewaard gebleven. Er is van de
oude kerk (die in 1944 door de terugtrekkende Duitsers verwoest werd,
red.) weinig bewaard gebleven en nu
hebben we een complete ruimte onder
de grond gevonden.”
De laatste bijzetting in de grafkelder was die van Anna Maria
Alexandrina Teresia van Wittenhorst,
dochter van Willem Vincent van
Wittenhorst, die in 1738 op 66-jarige

leeftijd overleed. Zij had geen nakomelingen en met haar stierf deze tak van
de Van Wittenhorst-familie uit. Bij een
verbouwing van de kerk in 1869 werd
de grote grafsteen van de kelder
gehaald en in de muur gemetseld. In
1924 werd onder leiding van architect Caspar Franssen uit Roermond de
kerk vergroot. Bij die werkzaamheden
stuitten werklui op de grafkelder. In
een historische publicatie beschrijven
pastoors Van Soest en Janssen wat de
werkers aantroffen. “Kwam men in een
eenvoudig kelderruim van 2,50 meter
lengte en 1,85 meter breedte en 2,30
meter hoogte, overspannen met een
gewoon tongewelf. Deze ruimte was
in drie verdiepingen gescheiden door
ijzeren dwarsstaven, waarop de lijkkisten stonden.” In de ruimte bevonden zich onder andere de grafkisten
van Willem Vincent, zijn eerste echtgenote Wilhelmina van Bronckhorst en
een klein kistje van een jonggestorven

dochtertje van Willem Vincent en zijn
tweede echtgenote. Omdat de houten
omkisting vergaan was, waren alleen
nog de loden binnenkisten aanwezig.
Na de werkzaamheden werd de ruimte
weer afgesloten en pas in 1947 bij de
nieuwbouw van de huidige kerk weer
geopend. Aanleiding was het oudheidkundig bodemonderzoek onder leiding van professor Jaap Renaud, die op
tekening vastlegde wat hij aantrof.
Die tekening is ruim 60 jaar later
één van de leidraden voor het bepalen van de grafkelder. In juni vorig
jaar startte archeoloog Xavier van Dijk
met opgravingen in het atrium van
de kerk. Op die manier probeerde hij
erachter te komen waar de toren van
de oude kerk heeft gelegen. Bij de
opgravingen werden de restanten van
het fundament van de toren inderdaad
aangetroffen. Daarmee kon ook de
plek van de grafkelder bepaald worden. Het lokaliseren van de precieze

Wie was Willem
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• Gezellig met je vrienden of vriendinnen
snacktomaatjes plukken op de zaterdagen en vakantiedagen?
Mail naar tbn@westburgbv.nl
of neem contact op met Sjoerd: 06 - 81 80 35 68

T 077 477 25 71
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Voor meer info
kijk op onze website:
www.westburgbv.nl

Willem Vincent van Wittenhorst leefde van 1613 tot 1674. In 1660
kocht hij samen met zijn eerste echtgenote Wilhelmina van Bronckhorst
de heerlijkheid Horst van zijn verre neef Arnold Wolfgang Huyn van
Amstenrade en kwam daarmee ook in het bezit van Huys ter Horst.
Vóór 1660 woonde het paar meestal in de stad Utrecht of op kasteel
Nijenrode. Van zijn oudere broer Johan erfde bij enkele heerlijkheden
en ook zijn echtgenote had veel bezittingen. Op het moment van de
aankoop van Horst mocht Willem Vincent zich heer van Drongelen,
Gansoijen, Besoijen, Stad aan het Haringvliet, Nijenrode, Breukelen en
Ter Lucht noemen. Wilhelmina van Bronckhorst overleed in 1669.
Het paar had geen kinderen. Willem Vincent hertrouwde met Catharina
Cecilia van Bocholtz. Uit dit huwelijk werden een zoon en twee dochters
geboren, waarvan een meisje zeer jong overleed. Bij zijn overlijden in
1674 was Willem Vincent ook heer van de heerlijkheid Sevenum.
Samen zijn echtgenotes deed hij ook veel voor de armen en de kerk.
(Bron: www.kasteelhuysterhorst.nl)
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Tien woningen in monumentale boerderij Steinhagen Sevenum

‘Half Sevenum had wel ideeën over
Steinhagen’
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Steinhagen gaat in Sevenum de monumentale boerderij
Steinhagen verbouwen tot een wooncomplex van tien koopwoningen. Zeven woningen zijn inmiddels voorlopig
verkocht en de toekomstige bewoners beslissen samen, met medewerking van Kilimanjaro Wonen, over de
gezamenlijke woonvisie. Ze hopen de woningen begin 2021 op te kunnen leveren.

voor gegeven. Daarna moest er actie
ondernomen worden.” Het groepje
initiatiefnemers ging naar Nijmegen
om te kijken naar soortgelijke woonvormen. Daar vonden ze echter niet
de passende organisatie die hen kon
helpen. Janssen: “Die vonden we in
Eindhoven, bij Kilimanjaro Wonen.
Deze organisatie gaat ervan uit dat
mensen heel veel dingen zelf kunnen en zo kwamen we uit bij het CPO,
waarin we zelf de opdrachtgevers zijn
en als bewoners het heft in eigen handen hebben.”

Veel overleg
nodig

Het idee voor Steinhagen ontstond
bij vier van de toekomstige bewoners
tijdens een filmavond. Marius van
de Logt vertelt: “Het is een markant

gebouw, waarvan het zonde is dat
het al zo lang leegstaat. Ik denk dat
half Sevenum wel ideeën had over de
bestemming van Steinhagen. Het ver-

schil is dat wij ons idee in de praktijk
gaan brengen.” Aniet Janssen: “We zijn
begonnen met plannen maken en
hebben onszelf daar een half jaar

De tien woningen die in
Steinhagen gaan komen, moeten passen bij alle toekomstige bewoners.
Dat klinkt eenvoudig, maar door de
diversiteit van bewoners, is er veel
overleg voor nodig. Janssen legt uit:
“We vergaderen op een sociocratische
wijze. Dat betekent niet ‘meeste stemmen gelden’, maar dat iedereen zich
uiteindelijk in de beslissingen moet
kunnen vinden. Het is dus geven en
nemen.” Dorien van der Sterren voegt
toe: “Iedereen mag natuurlijk zelf
weten hoe hij zijn eigen appartement
inricht, maar er zijn ook dingen waar
we het echt samen over eens moeten worden.” Zo moet er bijvoorbeeld
gezamenlijk besloten worden over de
inrichting van de tuin, de gemeenschappelijke ruimtes en over energie. “Daarbij moet iedereen de tijd en
de ruimte krijgen om zijn mening te

vormen. Als er tijdens een vergadering iemand zegt er nog een nachtje
over te willen slapen, dan wordt de
definitieve knoop pas in de volgende
vergadering doorgehakt.” Van de Logt
vult aan: “Dat is ook een voorwaarde
als je met veel mensen die je nog niet
echt goed kent samen een huis gaat
verbouwen.”

‘We gaan dit echt
samen doen’
Momenteel ligt het project
Steinhagen volgens de initiatiefnemers best goed op koers. “Het voorlopige koopcontract ligt er, er zijn
al woningen zo goed als zeker verkocht, de tekeningen zijn er en de
aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging is bijna afgerond”, zegt
Janssen. “We hopen begin volgend
jaar te kunnen beginnen met de
bouw en gaan uit van één jaar bouwen. Dat zou betekenen dat we begin
2021 in Steinhagen kunnen wonen.”
Daar heeft iedereen al veel zin in.
“Misschien zien we het te rooskleurig
in, maar het loopt tot nu toe allemaal
echt heel soepel.” Van der Sterren
voegt toe: “Het is echt een avontuur
waar we aan zijn begonnen en de
gedachte dat we dit echt samen gaan
doen geeft heel veel energie.”
Op donderdag 25 april organiseert
CPO Steinhagen een informatieavond
in De Gaper in Sevenum. Van 19.30
tot 21.30 uur presenteert de groep
haar plannen, de woonvisie en de
werkwijze aan alle belangstellenden.

Lumar Verhuur is voor haar vestiging in Horst opzoek naar een energieke kandidaat voor de
functie van

Accountmanager Party & Events m/v

Dit ter ondersteuning van onze huidige accountmanager.
Uw werkzaamheden zullen bestaan uit:
het adviseren van relaties zowel per telefoon
als in persoon als per e-mail;
het samenstellen en uitbrengen van
offertes, opdrachtbevestigingen en de
facturatie hiervan;
alle verder voorkomende werkzaamheden,
zowel op kantoor als in het magazijn.
Wij vragen:
een afgeronde opleiding op mbo-niveau
richting verkoop of events;
ervaring in een soortgelijke functie of de
evenementenbranche is een pre;
commercieel en administratief onderlegd,
leergierig en ﬂexibel, verantwoordelijkheidsgevoel;
zelfstandig kunnen werken maar tevens een
teamplayer;
een goede beheersing van de Nederlandse
en Duitse taal in woord en geschrift, Engels
is een pre;
fulltime (40 uur) beschikbaar, representatief en goede communicatieve vaardigheden;
rijbewijs B en woonachtig in de regio
Horst.

Wat kunnen wij u bieden:
marktconform salaris en na gebleken geschiktheid is een vast dienstverband mogelijk;
een leuk en klein team om in te werken;
een veelzijdige en verantwoordelijke functie
binnen een gezond en groeiend bedrijf.
Bent u de kandidaat die we zoeken?
Solliciteren:
Stuur uw cv met motivatie voor 3 mei a.s. naar
Lumar B.V. o.v.v. Sollicitatie Accountmanager
Party & Events
Energiestraat 4, 5961 PT Horst
of mail naar jan@lumar.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.lumar.nl

Perkgoed

Actie

Diverse soorten.
Ø 9 cm.
Draagtray 6 stuks

3.79

2.49

ZONDAG 14 APRIL EN 2e PAASDAG OPEN
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 16. GELDIG VAN 18-04 T/M 24-04. 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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Van het spoor
1

Station Horst-Sevenum

In de 19e eeuw verrees het ene na het andere treinstation in Horst aan de Maas. Vandaag de dag is
alleen het station Horst-Sevenum nog in gebruik. In de historische serie Van het spoor blikt HALLO Horst
aan de Maas terug op de geschiedenis van de treinstations in de gemeente. In deze aflevering station
Horst-Sevenum.

Stationsgebouw kreeg
nieuwe bestemming

Het station in 1915
Enkele jaren geleden verscheen het boek Van station
Horst-Sevenum tot Staatsie 1866
van Nel Versteegen-Maessen.
Hierin duikt zij in de geschiedenis
van het station in Hegelsom.
Halverwege de 19e eeuw ontstond
het idee om een spoorlijn dwars
door de Peel aan te leggen.
Een aantal invloedrijke personen

instantie veel moeite deden om het
station op hun grondgebied te krijgen.
Op deze verzoeken werd vanwege de
extra kosten dus niet ingegaan.
De compromis die werd gesloten, was
dat het stationsgebouw op Horster
grondgebied kwam en de laad- en
losplaats op Sevenums grondgebied.
In het stationsgebouw van HorstSevenum woonde op de bovenverdieping de stationschef met zijn gezin.
De stationschef was verantwoordelijk
voor een goede gang van zaken op
het station en hij bediende de seinen
en de wissels. Beneden in het stationsgebouw waren een hal, bureau,
een wachtkamer en een trapportaal.
Het gebouw werd al snel te klein
in 1871 en 1872 werd het gebouw
vergroot met twee zijvleugels met
wachtkamers. Rond 1915 werd het
middendeel van het station verhoogd
met een tweede verdieping. Ook werd
het dak van pannen voorzien. Na de
oorlog werd het gebouw nog witgepleisterd.

wilde de Peel vervenen en de turf via
deze spoorlijnen vervoeren. Omdat er
vanuit de gemeentebesturen hevig
verzet kwam tegen de plannen,
verdween het plan in eerste instantie
in de ijskast. Omstreeks 1860 kwam er
toch een aanleg van wegen en spoorlijnen op gang. Staatslijn E, de eerste
lijn die door de staat in het zuiden van
Nederland werd aangelegd, was een

feit. De lijn moest de grote steden met
elkaar verbinden, maar verder zo kort
mogelijk zijn, omdat de aanleg erg
kostbaar was. Dat is de reden dat
stations soms ver verwijderd van een
dorpskern liggen. Station HorstSevenum ligt bijvoorbeeld zo’n 2 kilometer verwijderd van de dorpskern
van Sevenum en zelfs 3 kilometer van
Horst, hoewel beide dorpen in eerste

Het station was vanaf 1866 in
gebruik. Een kaartje Horst-Sevenum
– Venlo kostte toen 25 cent (tweede
klas) of 50 cent (eerste klas). Voor
een enkeltje van Horst-Sevenum naar
Eindhoven betaalde je 70 cent (tweede
klas) of 105 cent (eerste klas). In de
jaren die volgden nam het treinverkeer toe. In 1911 vertrokken er dagelijks vijf treinen richting Eindhoven en

Van de
boodschappen
voor 1e paasdag

2e
paasdag
geopend

...tot lekker
shoppen op
2e paasdag

Lekker eten, sfeervolle artikelen, Trefcenter heeft het. Lekker rondstruinen op je vrije dag? Het is altijd gezellig bij
Trefcenter, het meest gevarieerde shoppingcenter van Nederland met ca. 40 verschillende winkels.

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

zes richting Venlo. In 1929 was dat
aantal toegenomen tot zes treinen
richting Eindhoven en acht richting
Venlo. Vanaf juni 1940 was er door
de bezetting van de Duitsers een
beperkte dienstregeling, maar na
de oorlog kwam de normale dienstregeling weer op gang. De oorlogsschade werd hersteld en er werd
begonnen met de modernisering.
Het baanvlak werd verbeterd en de
lijn werd geëlektrificeerd.
Op 19 maart 1979 diende
de gemeenteraad van Horst
een aanvraag in om het station Horst-Sevenum op de
Rijksmonumentenlijst te plaatsen
en dit werd in 1980 goedgekeurd.
Twaalf jaar later, in 1992, kreeg
het gebouw een grote renovatie.
In 1995 werd de eerste kaartautomaat buiten het stationsgebouw
geplaatst, wat in 1997 de sluiting
van het stationsgebouw betekende:
het loket was overbodig geworden.
In eerste instantie bleef de wachtkamer nog geopend voor reizigers,
maar vanwege vele vernieuwingen ging het gebouw op slot. Pas in
2013/2014 kreeg het een nieuwe
bestemming. Staatsie 1866 werd er
geopend, met op de begane grond
een warme wachtruimte met toilet en eetmogelijkheden. De eerste verdieping werd een bed &
breakfast en zo kennen we station
Horst-Sevenum vandaag de dag nog
steeds.
Bron: Van station Horst-Sevenum tot
Staatsie 1866- Nel Versteegen-Maessen
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Louka Sijbers winnares

Jongerendebat zonder felle discussies
Voor de tweede keer vond er in het gemeentehuis van Horst aan de Maas op dinsdag 16 april een debat
plaats tussen de debatclub van het Dendron College en de gemeenteraad. Er werd gediscussieerd over stellingen
als ‘Intensieve veehouderij moet niet worden toegestaan in Horst aan de Maas’. Wat opviel was dat het vooral
een beleefd pingpongspelletje was.

werd geleid door een lid van de
debatclub. Zij hoefde echter niet zo
streng te zijn, want in tegenstelling tot
bij reguliere raadsvergaderingen lieten
de deelnemers elkaar nu wel uitspreken en wachtten netjes totdat de
voorzitster hen het woord gaf.
Er waren geen interrupties, geen felle
discussies of gefrustreerde uitbarstingen. Aan het einde van het debat nam
burgemeester Ryan Palmen het

woord, die de debatleden van het
Dendron College complimenteerde.
“Heel knap hoe jullie je durven uit te
spreken.” Winnares van het debat
werd Louka Sijbers, die volgens de
burgemeester goed haar mening
durfde uit te spreken. Een eervolle
vermelding was er voor de uit
Duitsland afkomstige Karl Strube, die
in een taal die niet zijn moedertaal is,
volop meedeed aan de discussie.

Bevrijdingsfestival
in Sevenum
In Sevenum vindt op Bevrijdingsdag, zondag 5 mei, een bevrijdingsfestival plaats. Op het buitenfestival, dat plaatsvindt bij De Wingerd,
treden naast lokale bands ook de multi-instrumentalisten Verbraak &
Van Bijnen op.

Elf leerlingen van het Dendron
College namen het tijdens het debat
op tegen zes gemeenteraadsleden. In
totaal zes stellingen passeerden de
revue, waarbij de teams afwisselend
voor of tegen waren en soms zelfs
middenin een debat van mening
moesten switchen. Dat leverde soms
interessante momenten op, wanneer
bijvoorbeeld de SP opeens vóór
intensieve veehouderij moest pleiten
en de PvdA haar vraagtekens zette bij

de bouw van een nieuw zwembad. De
eerste stelling was ‘De gemeentelijke
politiek is onzichtbaar voor jongeren’.
De debatclub was in dit geval voor en
verweet de politici dat zij niet te
vinden zijn op sociale media. Richard
van der Weegen van de PvdA vond dat
de jeugd zich te veel verschuilt achter
sociale media. “Elke raadsavond zijn
jullie welkom in de zaal, kom kijken en
luisteren.” Volgens de leerlingen
weten jongeren echter niet dat verga-

deringen van de gemeenteraad
openbaar zijn. Ook mogen politici wel
wat doen aan hun taalgebruik. “Het is
soms moeilijk om jullie standpunten te
begrijpen”, merkte Joey Poeth op.
“Willen jullie de politiek wel zien?”
vroeg Van der Weegen. “De bal ligt bij
jullie.” Dat was tegen het zere been
van enkele leerlingen. “Het gemeentehuis ligt op loopafstand van het
Dendron College. Waar zijn jullie?”
vroeg Joey Poeth zich af. Het debat

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Het gratis bevrijdingsfestival
komt uit de koker van het muziekpodium SundayFolk &more en vormt
tevens de afsluiter van het muziekseizoen. “Zover wij weten vinden er
verder in Horst aan de Maas geen
bevrijdingsfestivals plaats”, zegt
Theo van Gasteren van De Wingerd.
“We vonden dit een goede gelegenheid om ons seizoen af te sluiten
en tegelijkertijd een visitekaartje af
te geven voor het komend seizoen.
Het festival vindt in de buitenlucht
plaats. Mocht het onverhoopt slecht
weer zijn die dag, dan kan worden uitgeweken naar De Wingerd.
“Maar we hopen natuurlijk op mooi
weer”, zegt Paul Geurts, bestuurslid
van de Stichting SundayFolk &more.
“Dan trekken we ook de mensen die
voorbij komen naar het festival.”
De organisatie heeft nadrukkelijk gekozen voor een programma met vooral lokale bands
en acts. Het festival begint om
14.00 uur met een kinderprogramma met Kabouter Fluitenkruid,
de uit Geijsteren afkomstige Wim
Kunen. Schrijver Ton van Reen uit
Panningen verzorgt daarna een toe-

spraak, waarna om 15.00 uur het
muzikale programma begint. Er zijn
optredens van Sidewinder, Drive,
BizzyBizzy en Boys From the County
Hell. Van Gasteren: “Voor deze
laatste twee bands is het voor het
eerst sinds jaren dat ze weer op
het podium staan. Ze waren allebei
superenthousiast toen we ze vroegen en ze gaan er iets speciaals van
maken. Met lokale bands proberen
we de mensen in Sevenum ook aan
te spreken.” Naast de lokale acts
treedt ook het duo Verbraak & Van
Bijnen op, bekend als begeleiders
van artiesten als Freek de Jonge,
Claudia de Breij, Paul Haenen, Rob
de Nijs en Ralph de Jongh. Tussen de
acts door speelt The Kitchen Floor
Boys. Er komt een podium voor de
artiesten en eten en drinken is verkrijgbaar. Van Gasteren: “We willen
proberen er een echt dorpspleinfeest van te maken, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.”
Het SundayFolk Bevrijdingsfestival
in Sevenum wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van
het Prins Bernhard Cultuur Fonds
Limburg.

Kwaliteit heeft een naam

Frans Duijts op Truckrun
De Truckrun toerde zondag 14 april weer door Horst aan de Maas. Deze toertocht voor mensen
met een beperking vond voor de twintigste keer plaats. Voordat de vrachtwagens aan hun tocht
begonnen, waren er eerst diverse optredens waaronder van Frans Duijts.

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

Mooie kaarten, ontroerende teksten
Warme omhelzingen
Lieve woorden
Een luisterend oor
Zoveel herinneringen
Zoveel belangstelling
Zoveel troost

We mochten vele jaren van haar gastvrijheid, kracht en
liefde genieten. Vol dankbaarheid nemen we afscheid
van onze moeder, lieve oma en trotse overgrootoma

Hubertha Maria van de Laak - Janssen
echtgenote van

Gerardus Johannes van de Laak † 1986

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven tijdens
haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve

Annemie

† Horst, 14 april 2019

Ger en Heleen
Geert en Wilma, Rose
Leonie, Guusje, Ties
Leo en Sabine
Mark †
Melanie en Tom, Zoë, Quinn
Marcel en Ana
Fabian
Fleur
Familie Janssen
Familie van de Laak

Het was mooi om te zien hoe geliefd zij was,
in goeden doen was zij eersteklas.
Ger Verhaeg

Er komt een tijd dat het einde goed is en wij jou, verdrietig,
maar ook met veel liefde, moeten loslaten,
onze lieve mam en oma

Riek Spreuwenberg - Schraven
* Overloon, 17-05-1935

* Broekhuizen, 15 april 1922

† Horst, 12-04-2019

Quirinushof 14, 5973 KB Lottum
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 20 april
om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum.
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats bij va.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van moeder
op vrijdag 19 april van 18.00 tot 18.45 uur in het uitvaartcentrum,
Ubroekweg Noord 15 te Blerick.

echtgenote van

Kinderen en kleinkinderen.

Dankbetuiging

Horst, Hof te Berkel 99

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor het
betoonde medeleven, in welke vorm dan ook, dat wij hebben
mogen ervaren tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve man, ôzze fijne pap en opa

Wij hebben afscheid van mam genomen op woensdag 17 april
in de parochiekerk van H. Oda in Melderslo.
Speciale dank aan het team en vrijwilligers van Hof te Berkel 99
voor de liefdevolle verzorging en aandacht.

Hay van den Bekerom
Het is een grote steun te weten dat hij
door zovelen gewaardeerd werd.
Jo, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Opeens….is alles anders

Geboren op
10 april 2019

Suus
Dochter en zusje van:
Nick, Karin en Tess
Wijnhoven-Rops
Lisdodde 6a
5966 TG America

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Jos Computerhulp Computerproblemen,
-les of website. Vraag hulp! 06 10 71
00 70 of www.joscomputerhulp.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.
Te koop: levensloopbestendige
woning. Wilgeroosje 2 Sevenum.
Info: 06 42 68 40 73.

Ger Spreuwenberg †

Correspondentieadres: Daniëlweg 15, 5962 AR, Melderslo

Welkom lief meisje!

Horst, april 2019

Ligustrum Oval. en Atrov.
40 - 60cm. Voor haag. 077 463 80 44 /
06 51 36 85 71.
Fietsenmarkt (koop + verkoop)
Koningsdag door TWC Oranje in de
Schutroe, Wittebrugweg in Horst vanaf
9.00 uur. Pinnen niet mogelijk.
Hortensia’s (heel veel srt.), vlinderstruik, hebe, viburnum e.a. heesters
(op stam), laurier, bodembekkers,
buxusvervanger, vaste planten e.a.
Open za. 9.30-16.30 uur (do-vrij na
tel. afspr. 06 40 32 71 08). Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Te huur winkel/kantoorruimte
Herstraat 3 Horst, 50 m2. Tel. 06 46 00
61 95/06 42 92 05 20.

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling
en troostende woorden, de prachtige bloemen,
de fijne brieven en kaarten die we mochten ontvangen
na het overlijden van mijn vrouw en tante

Mia Cox-Camps
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 28 april
om 10.30 uur in de Lambertuskerk in Horst.
Fam. Cox
Fam. Camps
Wiel Cox
Dr. van de Meerendonkstraat 20,
5961 HZ Horst

Voor uw blijken van medeleven in welke vorm ook,
tijdens de ziekte, overlijden en uitvaart van

Mie Huijs-Heijligers
betuigen wij u onze oprechte dank.
Het is voor ons een steun en troost.
Cor Huijs, kinderen
en kleinkinderen.

Vier generaties Swolgen en Wanssum
De geboorte van Evvie Willems uit Wanssum maakt de vier generaties in haar familie compleet.
Op de foto zien we trotse overgrootmoeder Mieneke van Ool-Janssen uit Swolgen, oma Karin van
Leuven-Van Ool uit Swolgen, moeder Kim Willems-Van Leuven uit Wanssum en dochter Evvie
Willems.
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jongeren 09

aan
Gijs Roorda

Laatste
week
Deze week is mijn laatste
week op het Dendron. Heel
raar om nu al allemaal laatste
lessen te hebben, terwijl de
zomervakantie nog zo ver weg
lijkt. De examens beginnen
over drie weken.

Naam:
Leeftijd
Woonplaats
School

Gijs Roorda
14 jaar
Horst
Dendron College

Wonen er in de toekomst mensen
op de maan?
Nee, ik denk niet dat er later mensen
wonen op de maan. Daar geloof ik niet
in. Ik denk niet dat het mogelijk is om
mensen op de maan te laten wonen.
Niet iedereen heeft genoeg geld daarvoor en ik denk ook dat het enorm
veel geld kost om überhaupt mensen op de maan te krijgen, laat staan
dat ze daar ook nog zouden moeten
wonen.
Wat deed je als kind het liefst?
Het liefste speelde ik buiten. Dat deed
ik dan met mijn beste vriend. Dan gingen we samen skateboarden en hutten bouwen.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn pennyboard zou ik nooit weggooien. Een pennyboard is een soort
kleine longboard, het lijkt ook erg veel
op een skateboard. Ik heb daar enorm
veel goede herinneringen aan en
daarom zou ik het nooit willen weggooien. Ik ben er vroeger op de basis-

school vaak mee gevallen. En dat zou
ik nooit vergeten.
Wat is jouw stopwoordje?
Mooi. Mooi is denk ik wel echt mijn
stopwoordje. Ik gebruik het erg vaak.
Ook als ik met vrienden van de keet
ben. Dan zeg ik erg vaak mooi en
ik denk dat zij dat ook wel merken.
De keet is een soort vriendengroep
waar we elkaar wekelijks zien.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ja, ik denk wel dat er buitenaardse
wezens bestaan. Ik denk dat ze nu niet
op aarde zullen zijn maar ik denk wel
dat ze heel erg zullen lijken op mensen. Dat de buitenaardse wezens niet
van aarde zijn maar wel menselijke
kenmerken hebben.
Wat is jouw favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is denk ik wel
mountainbiken. Ik doe het erg vaak in
de buurt. Als ik buiten ben vind ik dat
erg leuk om te doen.
Wat is jouw droombaan?
Ik weet het nog niet zeker maar ik wil
graag wel iets van een meubelmaker
worden en anders wil ik graag huizen
gaan ontwerpen. Maar ik denk dat ik
liever meubelmaker wil worden omdat
je daar een meer creatieve mind voor

nodig hebt en dat lijkt mij daarom ook
leuker om te doen. Dan kan ik voor
mijn werk creatief bezig zijn.
Heb je een bijnaam?
Uhm, zover ik weet niet nee.
Mijn vrienden en familie noemen mij
normaal Gijs. Niemand noemt mij
eigenlijk iets anders dan Gijs.
Hond of kat?
Hond. Zeker weten hond. Ik heb zelf
een hond genaamd Shailo. Ik vind
honden enorm leuke beesten. Ze zijn
erg trouw en speels. En omdat ze zo
speels zijn vind ik ze ook zo leuk.
Wie kent jou het beste?
Ik denk mijn vrienden. Ik zie mijn
vrienden dagelijks op school en die
maken dus ook het meeste van mij
mee. Ik denk wel al mijn vrienden in
het algemeen. Maar natuurlijk ook
mijn ouders en mijn broer.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik leuk vond was
‘Het leven van een loser’ van Jeff
Kinney. Ik houd zelf niet erg van lezen
maar dit boek vond ik wel leuk. Er was
erg makkelijk taalgebruik en er stonden veel plaatjes in. Dat maakt het
voor mij ook leuker om te lezen. En er

stonden ook veel tips in die wel handig en leuk zijn om te lezen.
Dag of nacht?
Dag. Dan kun je lekker genieten van
het mooie weer. En dan is er ook veel
meer te doen, want dan is iedereen
wakker. Ook kun je overdag veel meer
zien dan in de nacht.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Mijn laatste cijfer was een 8,7 voor
natuur- scheikunde. Het was niet zo’n
hele lastige toets, maar ik ben er wel
erg blij mee. Normaal ben ik namelijk
niet zo enorm goed, niet slecht maar
ook nooit zo hoog. Normaal zijn mijn
punten rond de 6.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik geloof niet in dat soort dingen. Als er iets gebeurt dan is dat
toeval.
Wat is leukste en wat is je stomste
vak op school?
Mijn leukste vak is bouwen, wonen
en interieur (BWI) en mijn stomste
vak is Engels en ook wel Nederlands.
Dat komt omdat ik daar niet goed in
ben, omdat ik dyslexie heb. Het leuke
aan BWI vind ik de creatieve mind die
je daarvoor nodig hebt.

Het examen was steeds iets
waar iedereen het over had,
alsof het nog maanden duurde.
En nu is het toch ineens zover.
De sfeer in zo’n laatste week is
echt heel leuk.
Doordat er niet veel ‘echte’
lessen meer worden gegeven, is
de druk er een beetje vanaf en
kunnen we het ook echt leuk
afsluiten. Na al die weken van
voorbereiding voor toetsen, de
toetsweek en de examentraining, is het gewoon eindelijk
weer een beetje ontspannen.
Ik denk dat dat ook wel nodig is,
juist om iets meer relaxed het
examen in te gaan. Natuurlijk
moeten we nog veel leren, wat
we allemaal ook gaan doen in de
vakantie, maar we hebben
inmiddels al zoveel en zo vaak de
stof gehad, dat het wel tijd wordt
voor de examens. Bij alle laatste
lessen die we nu nog hebben
wordt wel iets leuks verzonnen
om te doen. Van pizza eten om
10.00 uur ‘s ochtends tot ijsjes
halen, het kan allemaal.
En vooral veel gezelligheid, dat is
wel het leukste. Vrijdag hebben
we nog de slotdag, wat ook een
leuke dag gaat worden. En dan,
eindelijk vakantie, en dus: leren
als een gek, en toch ook wel
even leuke dingen doen en
genieten van het lekkere weer.
Fijne vakantie!
Sylke

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts, Hoofdpijn, Stress
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

& kunststof kozijnen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

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

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Als het niet kan zoals het moet,
dan moet het maar zoals het kan...
Jos
Op woensdag 10 april 2019
overleed in de leeftijd van 68 jaar

Jos Jacobs

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.
Je hoopt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt
Maar als de jaren tellen gaan
moe en oud,
bid je dat God haar halen zal
juist omdat je van haar houdt.

16 april 2019
50 jaar getrouwd. Proficiat!

Op 93-jarige leeftijd heeft ôs moeder, oma en oma Lottum
de rust gevonden die wij haar van harte gunnen.

Ton en Fien
Hoeijmakers-Deckers

Mariet Jacobs - van Hegelsom

Riek van Deelen - Philipsen

“De Gortmeule”
Gortmolenweg 19, 5961 NX Horst

ôzze pap en leeve opa

echtgenote van

echtgenoot van

Grubbenvorst, Pim en Nicole, Rens, Lotte, Mark
Lottum, Karin en Sjoerd, Stef, Aniek
Familie Jacobs
Familie van Hegelsom
Correspondentieadres:
Pastoor Vullinghsplein 2, 5971 CB Grubbenvorst
Wij hebben op woensdag 17 april 2019
in crematorium Boschhuizen afscheid genomen van Jos.

“Voor elk probleem had hij wel een oplossing…”
Een laatste schuttersgroet aan ons lid

Jos Jacobs

Hay van Deelen †
Jan en Elly
Esther en Rob
Daniëlle en Will, Stefan en Lianne,
Bram en Mirthe, Daan, Isa
Nell en Ties
Angelique en Erwin, Jorn, Lisan
Viviënne en Erik, Evi, Lynn
Marcel en Marjolein, Sam, Robyn
Henk en Jeanne
Niek
Ellen en Jeffrey, Jente, Siem
Tim en Mandy, Thijn, Eline
Piet en Mariet
Willem
Joost en Danja
Christien en Frits
Rianne en Patrick, Charissa, Indy
Niels en Francien
La Providence, 10 april 2019

Bedankt voor jouw inzet voor het Limburgse schutters- en gildewezen!

Broekhuizerweg 29, 5973 NW Lottum

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Mariet,
kinderen en kleinkinderen.

Wij hebben maandag 15 april afscheid van haar genomen
in de parochiekerk

Bestuur en leden
schutterij St. Jan Grubbenvorst

H. Gertrudis te Lottum. Aansluitend hebben wij
haar begeleid naar het crematorium.

Even the strong
have to be humble
Hartverwarmend was het afscheid van onze zoon,
broer, schoonbroer en oom

Joep Lenders

Dankbetuiging

Wat is het leven stil zonder jou
Jullie medeleven, in welke vorm dan ook, bij het overlijden van

Jan
Mensen, hartelijk bedankt.
Jeanne van de Goor-Verhaegh
Kinderen en kleinkinderen

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.

Sevenum, 17 april 2019

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16 bgg 06 28 83 92 29.
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.
Werk voor scholieren op
paardenhouderij te America. Alle
voorkomende werkzaamheden. Bel:
06 53 71 73 41.

Verse asperges te koop.
Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.
Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl

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

Dag en nacht bereikbaar

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

Nieuw-nieuw Naai- en lockmachine
reparatie/onderhoud. Cassandra
Creatief Kloosterstr. 64a Grubbenvorst.

Het doet ons goed te voelen dat Joep een vriend voor velen was.
Cor en Riek Lenders - Pubben
Lotte, Senna, Timo
Neeltje en Niek
Janske

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

Zoek tijdelijke woonruimte wegens
overplaatsing werk. Vrouw met vaste
baan. 06 19 40 01 12 bgg graag
bericht achterlaten.

heeft ons goed gedaan. Het was een mooi afscheid met zoveel
belangstelling, dierbare herinneringen, zoveel kaarten en lieve woorden.

Dank voor jullie steun, warme belangstelling en mooie woorden,
voor jullie aanwezigheid, de vele kaarten, en voor alle medeleven
in welke vorm dan ook.

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.

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

GERRIE
VAN DEN

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

H OEF

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

www.theoarts.com

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

en zo 11
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GEPLUKT Margot van den Ochtend

Deze van oorsprong Haarlemse voelt zich helemaal thuis in Grubbenvorst. Ze is graag creatief bezig en is er nog lang niet aan toe om achter de
geraniums te zitten. Deze week wordt Margot van den Ochtend (72) uit Grubbenvorst geplukt.
Wie bij Margot van den Ochtend
voor het huis staat, ziet het al meteen:
hier woont een creatief persoon. Voor
het raam ligt een keramieken eend
en ook bij de voordeur staan verschillende kleurrijke beelden. In huis is
nog veel meer kunst te vinden. Niet
alleen van Margot, maar ook van haar
echtgenoot George die graag fotografeert en aan potten bakken doet.
Dat creatieve heeft Margot uit haar

jeugd meegekregen. “Ik werd geboren
in Haarlem en groeide op in een gezin
met vier kinderen. Mijn vader was
bloemist en na school moesten we in
de winkel meehelpen. Bloemstukken
maken bijvoorbeeld.” Ze wilde na de
mulo graag doorleren en kraamverzorgster worden, maar daar stak haar
moeder een stokje voor. “Dat vond zij
maar niets, ze had het idee dat ik dan
alleen maar andermans rotzooi moest

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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opruimen”, lacht Margot. In plaats
daarvan werkte ze eerst in een juwelierszaak en daarna op kantoor bij
een autofabrikant. “Daarna moest ik
weer thuis in de zaak mee gaan werken. Tot mijn 21e, toen trouwde ik.”
Margot raakte al snel in verwachting
en kreeg twee zoons en één dochter.
“Toen de jongste 13 jaar was, ben ik
weer gaan werken bij een verpleegtehuis. Eerst als gastvrouw en later
heb ik de dagopvang mee opgezet.”
Na vier jaar besloot ze toch haar oude
droom te verwezenlijken en startte
ze een opleiding tot kraamverzorgster. Intussen was ze na haar scheiding
getrouwd met George. “Hij was docent
en kon dus na school, als ik werkte,
voor de kinderen zorgen.”
Samen woonden ze 24 jaar ‘onder
de rook van Schiphol’. “We woonden in het verlengde van de
Aalsmeerbaan. Als er iemand met het
vliegtuig op bezoek kwam, dan zeiden we altijd: ‘laat het weten als je je
bagage ophaalt’. We konden namelijk binnen tien minuten bij Schiphol
staan.” Na hun pensioen besloten
ze het roer echter om te gooien.
“We kwamen al jaren met de caravan in Limburg, op een camping in
Baarlo. We waren op zoek naar rust
en ruimte. Mijn broer woonde al in
Grubbenvorst en zei: ‘hier staan ook
huizen te koop.’ Maar ja, we kenden
verder niets hier. We gingen met de
makelaar bij onze huidige woning
kijken en hij raadde aan bij de buren
aan te bellen. Dat deden we en we
werden meteen voor de koffie uitgenodigd. We wonen hier nu veertien
jaar en zijn helemaal ingeburgerd.”
Grubbenvorst bevalt uitstekend, zegt

ze. “Hier willen we blijven wonen.
En als we straks niet meer naar boven
kunnen, nemen we een traplift.”
Margot sloot zich in Grubbenvorst al
snel aan bij het Hobby Gilde, waar ze
cursussen volgde en later ook lessen gaf. Nu geeft ze workshops aan
huis. Ze is nog wel bestuurslid van de
stichting. Schilderen deed ze al langer,
met keramiek kwam ze in aanraking
tijdens haar werk als kraamverzorg-

ster. “Ik volgde toen een opleiding
bezigheidstherapie, waar ook gewerkt
werd met klei.” Dat sprak haar erg aan
en nu maakt ze voornamelijk keramieken beelden. Margot maakt met name
fantasiefiguren, zoals vrolijk gekleurde
vogels met hoofdtelefoons en IPads,
maar ook schalen en beeldengroepen.
Inspiratie haalt ze overal vandaan.
“Als ik eenmaal bezig ben, kijk ik
gewoon wat het wordt. En als het me
niet bevalt, begin ik gewoon opnieuw.
Dat is het voordeel van werken met
klei.” Ze exposeert haar werk zo nu
en dan ook, zoals laatst in de bibliotheek in Horst en staat samen met
George regelmatig op kunstmarkten.
Naast creatief bezig zijn, gaan de twee
er ook graag een dag op uit. Naar een
museum bijvoorbeeld: “We hebben
een museumjaarkaart en die halen
we er elk jaar wel zeker drie keer uit.”
Daarnaast bezoeken ze regelmatig
familie in het westen van het land en
in België, waar haar kleindochter met
haar gezin woont. “ We hebben al
vijf achterkleindochters”, zegt Margot
trots. “De oudste is 13 en de jongste 1 jaar.” Ook gaan ze elk jaar naar
Zwitserland waar vrienden van hen
wonen. “Waar we nog wel eens heen
willen gaan? We hebben al eens een
rondreis gemaakt door Australië en
zijn naar Botswana geweest waar een
zus van George werkte. Het zou leuk
zijn om die reizen nog een keer over
te doen, maar het is natuurlijk ook
kostbaar.”
Wat ook elk jaar op het programma staat is de Kunstkijkroute in
Grubbenvorst. Met dit initiatief werd
vier jaar geleden gestart en intussen
doen er 28 kunstenaar uit Horst aan de
Maas en daarbuiten aan mee. “We zijn
inderdaad altijd bezig”, beaamt ze,
“als je je verveelt, moet je maar geraniums kopen en met een kat op schoot
erachter gaan zitten!”

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

Medewerker Pluimveehouderij

(M/V)

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde parttime medewerker voor
alle voorkomende werkzaamheden op ons scharrelkippenbedrijf.
Meer informatie: www.heidehofpluimvee.nl
Ben je geïnteresseerd in deze functie stuur dan een sollicitatie naar:
Marco@heidehofpluimvee.nl t.a.v. Marco Peelen
Heidehof Pluimvee BV
De Cocq van Haeftenstraat 46
5864 BB Meerlo
Tel. 0478-691598
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Opening pannenkoekenrestaurant De Brouwer
Restaurant De Brouwer opent in Broekhuizen op zondag 28 april
een nieuw restaurant. De Brouwer is een pannenkoekenrestaurant.
Deze dag worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen.
Er staat onder andere een
springkussen en een ballonnenclown. Ook kunnen kinderen
geschminkt worden. Prinses Elsa
uit Frozen is om 14.00 aanwezig om
te dansen, zingen en kleuren met
alle kleine prinsen en prinsessen.
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Pierewiet wordt
onderdeel van ‘t Nest
Gastouderbureau Pierewiet uit Horst maakt met ingang van zaterdag 1 juni onderdeel uit van Kinderopvang
’t Nest. ‘t Nest wil hiermee haar dienstenaanbod op het gebied van kinderopvang uitbreiden met gastouderopvang.

Er is ook een optreden van twee
special guests. De opbrengst van de
consumpties gaat naar het goede
doel KidzBase.
Dit doel helpt kinderen uit de
regio die geen warme thuissituatie
hebben.

Open dag La Providence
Zorgcentrum La Providence in Grubbenvorst opent op zaterdag
11 mei haar deuren voor bezoekers. Van 14.00 tot 17.00 uur kunnen
geïnteresseerden tijdens de ‘ZORG dat je erbij bent DAG’ een kijkje
nemen.
La Providence wil op deze dag
de mogelijkheden die een wat kleiner zorgcentrum te bieden heeft,
laten zien aan de bezoekers. In het
zorgcentrum is een route uitgestippeld die de bezoeker meeneemt
langs kraampjes, waar iets verteld
wordt over de diverse afdelingen.
Ook worden er demonstraties gegeven, onder andere over pedicure,
fysiotherapie, ergotherapie, diëtis-

ten en hulpmiddelen. Iedereen kan
een gezondheidscheck laten doen.
Voor de kinderen is er een springkussen. Daarnaast zijn er hapjes
uit de eigen keuken en worden er
diverse optredens gegeven door
Marleen Verbeek, Haij Verbong,
muziekkapel Biestig Good, harpiste Mariet Weijs, pianist Boke
en cellistes Myrthe en Jasmijn van
Adrichem.

Ruud en Petra Leijssen, Gerryan Huijs en Anja Geurts en
Marja Kuijpers, beide medewerkers van Pierewiet
Gerryan Huijs, directeur
Kinderopvang ‘t Nest: “Gastouderopvang is een mooie vorm van kinderopvang die we zien als een goede
uitbreiding van ons dienstenpakket.
Hiermee kunnen we elk kind een
passen ‘nest’ bieden. Beide vormen
van kinderopvang gaan elkaar aanvul-

len en versterken.” Voor de kinderen,
gastouders en ouders die zijn aangesloten bij gastouderbureau Pierewiet
blijft nagenoeg alles hetzelfde. De
huidige bemiddelingsmedewerkers
blijven ook binnen ‘t Nest het aanspreekpunt voor de gastouders en
ouders. De eigenaren van gastouder-

bureau Pierewiet trekken zich terug uit
Pierewiet. Petra Leijssen: “Het waren
veertien mooie jaren, waarin wij
Pierewiet hebben opgezet en vormgegeven, maar nu is het tijd voor een
stap vooruit. De overgang naar ‘t Nest
biedt nieuwe kansen en ontwikkelingen voor Pierewiet.”

Adver torial

Sinds 1955 waardevol en passend werk

Structureel werk voor mensen
met een arbeidsbeperking
NLW Groep is hét werkbedrijf
voor sociaal-maatschappelijke
werkgelegenheid in de regio NoordLimburg West. Sinds 1955 biedt dit
maatschappelijke werkbedrijf waardevol en passend werk voor mensen
met een arbeidsbeperking.

Structurele zekerheid
Iedereen heeft behoefte aan
zekerheid. Dat is extra belangrijk
voor werknemers met een
arbeidsbeperking: de zekerheid van
een vast loon en vaste werkuren.
“Bij NLW vinden we het belangrijk
dat we onze medewerkers deze
zekerheid kunnen bieden. Als het een
keer voorkomt dat het contract van
gedetacheerde medewerkers bij een
inlener is afgelopen, dan hebben we
de eigen productielocaties als vangnet
voor werk. Op deze manier kunnen
we onze medewerkers de zekerheid
bieden die ze nodig hebben. Het is
geen gemakkelijke opgave om dit te
realiseren in een economie waar veel
van dit werk fl exibel wordt ingevuld’’,
aldus directeur Peter Fleuren.

Stijgende financiële
resultaten
“De eerste helft van 2018 hadden
we een moeizame start. Inmiddels
is er weer een stijgende lijn te zien.

Onze medewerkers voor Unicover
Dit heeft onder andere te
maken met het binnenhalen
van nieuwe structurele
klanten waaronder Unicover,
waarvoor we menukaarten
produceren. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in
7% meer omzetstijging in het
eerste kwartaal van 2019 ten

opzichte van 2018. Ook hebben
we al vier jaar op rij de
toegerekende subsidie vanuit
de gemeenten niet helemaal
nodig gehad. Samen met
onze betrokken medewerkers
hebben we stappen gezet waar
we allemaal trots op zijn’’,
zegt Peter Fleuren.

NLW Groep
(hoofdkantoor)
Smakterweg 19
5804 AE Venray
+31 478 552 323
info@nlw.nl
www.nlw.nl

18
04

winkel&bedrijf 13

Nieuw seizoen voor Aardbeienland
Het Aardbeienland in Horst opende onlangs de deuren voor het nieuwe seizoen mét nieuwe exploitanten,
maar nog geen grote veranderingen. “We hebben heel veel ideeën, maar willen het dit jaar nog houden bij hoe
het was”, zegt Jetty Alards.

Vorig jaar maakte Hay Soberjé
bekend dat hij en zijn zus Joke zouden stoppen met het themapark. Een

aantal regionale ondernemers vond
dat het park niet verloren moest
gaan en verenigde zich in de stichting

Berry Promotions. Samen met Maykel
Claassen en Peter Lenders zorgt Jetty
Alards met ingang van dit seizoen

Oh, zit dat zo!

voor de exploitatie van het park. Jetty
is een nichtje van Hay en Joke en
kent het park dus al van kinds af aan.
“Mijn opa woonde vroeger in het huis
waar Hay nu woont, dus ik kwam hier
regelmatig. Een aantal jaren geleden
ben ik gaan werken in de winkel en in
de horeca, om zo Joke te ontlasten.”
Claassen en Lenders kennen elkaar
via Stichting Joutou uit Venray, die
dagbesteding aanbiedt in het Joutou
Sportzorgcentrum. Jetty: “Via deze
stichting zijn zij betrokken geraakt.
Het Aardbeienland wordt een park
voor iedereen. Wij willen iets voor de
maatschappij doen. Omdat hier heel
veel leuk werk is, zou dit een mooi
park voor maatschappelijke arbeid
kunnen zijn. Omdat Maykel en Peter
verbonden zijn aan de stichting Joutou,
zijn zij hiervoor benaderd. Zij kwamen
kijken en zagen direct mogelijkheden.
Ook vonden zij dat een park als dit
niet verloren mag gaan.”
De drie hebben samen met Berry
Promotions grote ideeën voor het
park. Zo zijn er plannen voor een
kas van de toekomst waar jaarrond
aardbeien geteeld kunnen worden.
Het park moet in de toekomst een
educatie- en kenniscentrum worden
voor en door de Noord-Limburgse
zachtfruitsector. Dus niet alleen aardbeien, maar bijvoorbeeld ook blauwe

bessen, frambozen en andere regionale producten als asperges krijgen
een plek. Voor het eerste seizoen
hebben de exploitanten er echter
voor gekozen nog geen grote veranderingen door te voeren. Wel is het
aanbod in de winkel al uitgebreid
met meer producten zoals asperges
en honing en is in de horecaruimte
een bar gebouwd door cliënten van
Joutou. “We hebben veel ideeën,
maar kunnen nu nog niet alles uitvoeren. Ik denk bijvoorbeeld aan een
Indianenfestival. Wist je dat Indiaanse
stammen in New York vroeger een
soort lentefeest hielden met de eerste aardbeien die werden gevonden?
Daar zou ik graag iets mee willen
doen. We hopen in elk geval dit seizoen de mensen uit Horst te bereiken,
dat zij Het Aardbeienland ook als hun
park gaan zien. Waar ze niet alleen
terecht kunnen voor aardbeien, maar
bijvoorbeeld ook een feest kunnen
organiseren.” De naam Aardbeienland
blijft voorlopig ook gewoon gehandhaafd. Op zaterdag 20 april vindt in
samenwerking met Joutou het Samen
Festival plaats. Verspreid over het
terrein van het Aardbeienland vinden diverse activiteiten en optredens
plaats. De toegang is gratis. Kijk voor
meer informatie op de Facebookpagina van Samen Festival.

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

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

Whiplash door een
ongeval: en dan?

Problemen met
uw &kunstgebit?
Houthandel
Timmerbedrijf
Rene
Ophoven
v.o.f.u wacht)
reparatie
(opvan
afspraak,
klaar terwijl
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Door: Arthur van Dok, Van der Putt advocaten
Heb je door een ongeval whiplashklachten opgelopen? Dan zit je vaak in
een moeilijke situatie. Je bent bezig met je herstel, en tegelijkertijd maak je
aanspraak op vergoeding van je schade door de veroorzaker. Meestal wordt
de schaderegeling opgepakt door de verzekeraar van de veroorzaker. Deze
verzekeraar wil graag van jou weten wat er precies gebeurd is en wat je
klachten zijn.
Op 25 maart jl. besteedde
Tros Radar een item aan de lastige
afwikkeling van letselschadezaken.
Whiplashzaken kwamen daarbij
uitgebreid aan bod. Deze lastige
afwikkeling komt vaak omdat
whiplash lastig medisch te bewijzen
is.
Veel slachtoffers ervaren door de
whiplash de nodige klachten, zoals
concentratie- en geheugenproblemen,
bovenmatige moeheid, nek- en
rugpijn en hoofdpijn. Ze steken al hun
energie in het volhouden van hun
dagelijkse ritme, zoals werk en gezin.
Als de verzekeraar van de tegenpartij
dan ook nog moeilijk doet over de
vraag of de klachten er wel echt zijn
en of ze wel echt van het ongeval
komen, zien we dat veel slachtoffers

dit er niet bij kunnen hebben. Het levert
vaak hele belastende discussies op over
de vraag of de klachten niet ergens
anders vandaan komen, hoe het met de
medische voorgeschiedenis is gesteld en
of er wel echt schade is ontstaan.
Deze discussie kun je het beste
overlaten aan een gespecialiseerde
letselschadeadvocaat. Als slachtoffer
kun je dan bezig zijn met je herstel,
terwijl de advocaat de discussie
met de verzekeraar aangaat en de
verzekeraar kan overtuigen van de
ernst van de klachten en de schade.
Een letselschadeadvocaat heeft de
kennis in huis om deze discussie in jouw
voordeel te beslechten. Over de kosten
hoef je je niet druk te maken: die kosten
dienen door de verzekeraar te worden
voldaan.

Voor al uw tuin- en bouwhout
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Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
Ben je ook het slachtoffer
geworden van een ongeval met
letsel? Vraag dan kosteloos en
vrijblijvend naar de mogelijkheden
en maak gebruik van de
jarenlange expertise van
Van der Putt Advocaten.

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

LENTE
DAGEN!

Volop keuze in
dames- en herenjacks
Bij aankoop vanaf € 50,ontvangt u een gratis shawl
Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 75 | www.putt.nl
vandok@putt.nl

Graag tot ziens bij:

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

Goede vrijdag vanaf
18.00 uur gesloten
2
500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Paaswandeling
Heere Peel en
Schadijkse Bossen
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Wildplukwandeling
voor kinderen
Het gebied rond de Gortmeule in Horst is op tweede paasdag 22 april een kruidentuin voor kinderen. Gidsen
van IVN de Maasdorpen gaan met hen op zoek naar eetbare planten, die vervolgens verwerkt worden in gerechten.

Natuur- en informatiecentrum Aan de Drift in America organiseert
samen met vogelwerkgroep ‘t Hökske op maandag 22 april, tweede
paasdag, een wandeling door de Heere Peel en Schadijkse Bossen.
De gidsen vertellen tijdens deze dag over de vogels in het gebied en
helpen de deelnemers mee ze te ontdekken

Tijdens de wandeling van ongeveer 1,5 kilometer kunnen kinderen
eetbare planten plukken die in de vrije
natuur groeien. Uitleg is er van IVN
gidsen en kruidenvrouwtjes. Daarna
gaan ze aan de slag in de keuken van
de Gortmeule. Er wordt kruidenthee

De wandeling duurt van 9.00 tot
11.00 uur en is gratis voor iedereen.
Wel wordt de deelnemers gevraagd
zich van tevoren aan te melden via
info@vogelwerkgroephokske.nl Ook
wordt aangeraden om stevige
schoenen te dragen. De wandeling is
niet geschikt voor mindervaliden en

honden zijn niet toegestaan.
Tijdens de wandeling zijn verrekijkers en vogelherkenningsboekjes
beschikbaar. Neem voor meer
informatie contact op met
Aan de Drift via 077 390 31 75 of
via info@aandedrift.nl en info@
vogelwerkgroephokske.nl

Nestkastcontrole
‘t Hökske

gemaakt van de geplukte kruiden.
Ook wordt van de geplukte kruiden
een soep gemaakt en poffertjes
gebakken. Ook is er een proeverij van
gerechtjes gemaakt van wilde planten
en bloemen. De tocht vertrekt vanaf
14.00 uur bij de Gortmeule,

Gortmolenweg 19 in Horst. Kinderen
van 6 tot en met 12 jaar mogen samen
met hun (groot)ouders meedoen.
Aanmelden kan tot 15 april via
www.ivn.nl/demaasdorpen
Neem voor meer informatie contact op
met Miep Philipsen 06 28 78 80 22.

Drie wisselbekers tijdens
Solistenconcours Meterik
In het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 april namen 130 jeugdleden van de gezamenlijke muziekverenigingen uit Horst aan de Maas deel aan het jaarlijkse Solistenconcours in Meterik.
Zowel bij het slagwerk als bij de
blazers werd er, naast het verkrijgen
van een juryrapport met tips, ook
gestreden om de prijzen per divisie en
de wisselbekers. In de categorie ‘Beste
slagwerker’ heeft Frits Steeghs uit

Grubbenvorst voor de derde keer de Jeu
Vekens Wisseltroffee gewonnen. In de
categorie ‘Beste blazer jeugd- 5e en 4e
divisie, heeft Eva Janssen uit Meterik de
wisselbeker gewonnen. Pim Hesen uit
Broekhuizenvorst won de Meister

Rongen Wisseltroffee en was daarmee
de beste blazer met het hoogst aantal
punten. Pim kreeg deze beker uit
handen van wethouder Han Geurts.
Volgend jaar vindt het Solistenconcours
plaats op 4 en 5 april in Meterik.

Vogelwerkgroep ‘t Hökske heeft in de bossen bij Toverland in
Sevenum ruim zeventig nestkasten. Deze worden regelmatig gecontroleerd en ook op woensdag 24 april gaat de werkgroep weer op stap
voor een nestkastcontroleronde.
De werkgroep nodigt jeugdige
geïnteresseerden uit om mee te
gaan en eitjes en jonge vogeltjes van
dichtbij te bekijken. Dit kunnen
verschillende soorten zijn, zoals de
koolmees en de boomklever.
De ronde start om 09.30 uur bij
de parkeerplaats aan de
Graskuilenweg, tegenover

De Schatberg in Sevenum. De rondgang duurt ongeveer één tot anderhalf uur. Deelname is gratis en
ouders van de deelnemende kinderen mogen ook mee.
Meer informatie is te vinden
op www.vogelwerkgroephokske.nl
of door te mailen naar
info@vogelwerkgroephokske.nl

Wandel4Daagse
in Sevenum
Het Jongerengilde Sevenum en stichting KnopenLopen organiseren
dit jaar de twaalfde editie van de Wandel4Daagse in Sevenum. Die
vindt plaats van woensdag 15 mei tot en met zaterdag 18 mei.
De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5 kilometer of
10 kilometer. De laatste dag is er de
mogelijkheid om 20 kilometer te
wandelen. Leden van Anytime
kunnen gratis meedoen aan de
20-kilometerwandeling. Er zijn

verschillende startlocaties.
Op de Gelderdijk, Broek,
De Kroevert en Zorgcentrum
Sevenheym kan gestart worden.
Voor meer informatie, kijk op de
Facebook-pagina van de
Wandel4Daagse Sevenum.

Nieuwe ereleden Koninklijke
Harmonie Horst
Suzanne Buijssen en Leo Huijs zijn op woensdag 10 april tijdens de algemene ledenvergadering
van de Koninklijke Harmonie Horst benoemd tot ereleden van de harmonie. Nadat zij beiden 12 jaar
een bestuursfunctie hebben vervuld, Suzanne als secretariaat en Leo als voorzitter van de jeugdopleiding en het jeugdorkest, zijn zij nu afgetreden. Op de foto Leo Huijs (links), Suzanne Buijssen
(midden) en president Marc Duffhues (rechts).

18
04

Onder andere door omgeving Horst

TWC Oranje houdt fietstochten op Koningsdag
TWC Oranje uit Horst organiseert op Koningsdag, zaterdag 27 april, voor de 27e keer de Oranjetocht.
Deze tocht is een racewedstrijd voor wielrenners die door omgeving Horst, Maasbree, Venlo, Velden en
Grubbenvorst en een gedeelte van Duitsland gaat.

verenigingen 15
Op Koningsdag

Fietsenmarkt
TWC Oranje
Toer- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst organiseert op
Koningsdag zaterdag 27 april haar jaarlijkse fietsenmarkt. Deze vindt
plaats in de Schutroe in Horst. Het evenement begint om 09.00 en duurt
tot 14.00 uur.
Tijdens deze markt kunnen
geïnteresseerden hun fiets verkopen
of juist een nieuwe aanschaffen.
De leden van TWC Oranje helpen
bezoekers met het verkopen van hun
fiets. De verkoper mag zelf de prijs
bepalen van de fiets. Tien procent
van de verkoopprijs gaat naar

TWC Oranje. Als de fiets niet verkocht
wordt, mag de eigenaar de twee
wieler weer naar huis nemen.
De fietsen kunnen tussen 14.00 en
15.00 uur opgehaald worden mits ze
niet verkocht zijn. Voor meer informatie, kijk op www.twcoranje.nl of
bel naar 06 53 38 00 82.

IVN De Maasdorpen

Insectencursus
IVN De Maasdorpen organiseert dit voorjaar een insectencursus
onder leiding van entomoloog en IVN-gids Piet Segeren. De cursusdagen zijn 25 mei, 1, 8 en 15 juni.

TWC Oranje organiseert de
raceafstanden van 75, 95, 125 en 160
kilometer. Deze routes lopen over
landelijke wegen. Ze bevatten ook
enkele klimmetjes. De 160-kilometerroute gaat zowel door het heuvelgebied rondom Hinsbeck als rondom

Sonsbeck. De startlocatie is
De Schutroe in Horst aan de
Wittebrugweg. Dit is tevens ook de
finishplaats voor alle tochten.
Naast de professionele tochten,
zijn er ook gezinstochten. Deze lopen
van 30, 45 en 60 kilometer door de

omgeving Horst, Maasbree, Venlo,
Velden en Grubbenvorst. Langs de
parcours liggen verschillende horecagelegenheden voor een stop. Van
09.00 tot 13.00 uur kan er gestart
worden. Voor meer informatie,
kijk op www.twcoranje.nl

Negentien nieuwe
landschapsambassadeurs
De gemeente Horst aan de Maas telt negentien nieuwe landschapsambassadeurs. Zij volgden met succes de
cursus van Stichting Landschap Horst aan de Maas.

De cursus vindt plaats in en rond
het Zoemhukske in de Kasteelse
bossen in Horst. In vier zaterdagochtenden komen de belangrijkste
kenmerken van de insecten aan bod,
alsmede de verschillen tussen de
vele insectenorden.

Op elke lesdag wordt er ook
geoefend in het herkennen van de
diverse groepen. Er is plaats voor
20 deelnemers.
Geïnteresseerden kunnen zich
opgeven bij Piet Segeren via
pamsegeren@kpnmail.nl

Eerste pinksterdag

Oldtimer Peelrit
door Griendtsveen
Motonostalgia uit Griendtsveen organiseert op zondag 9 juni, eerste
pinksterdag, een oldtimerrit. Deze Oldtimer Peelrit is voor alle brommers, motoren en auto’s ouder dan dertig jaar.
Het inschrijven voor de Peelrit
begint tussen 9.00 en 10.00 uur aan
de Helenaveenseweg 10 in
Griendtsveen. Vanaf 10.00 uur
vertrekt de Oldtimer Peelrit vervol-

gens en trekt deze via een bepijlde
route door het gebied. Koffie, vlaai
en broodjes zijn aanwezig en na
afloop van de rit is er friet met
‘Gebbel’ van cafetaria Wienerhof.

Houd me vast

Relatieworkshop
bij Synthese
Synthese organiseert op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei een tweedaagse relatieworkshop onder de noemer Houd me vast. De workshop vindt beide dagen van 09.30 tot 16.00 uur plaats bij Synthese in
Horst.

De landschapsambassadeurs vertellen bezoekers en bewoners van de
gemeente het complete verhaal over
het cultuurhistorische erfgoed, land-

schapsontwikkeling en natuurgebieden, ontwikkeling van de landbouw,
de typisch lokale streekgewassen
en streekproducten en de toeris-

tische hoogtepunten. Als afsluiter
van de cursus werd er een excursie
gehouden langs diverse plekjes in de
gemeente.

Deelnemers leren tijdens de
workshop anders te kijken naar de
patronen in de relatie. Daarbij
worden negatieve patronen
gestopt en onderliggende emoties
en behoeften worden herkend.
De workshop ‘Houd me Vast’ wordt
groepsgewijs aangeboden, maar is
géén groepstraining. Deelnemers
gaan als stel samen aan de slag.
Aan de hand van opdrachten en
oefeningen leren zij met elkaar de
verdieping en de verbinding (weer)
te maken. Met de andere deelnemende stellen (minimaal vier,

maximaal zes) kunnen gedachten
en ervaringen worden uitgewisseld.

Aanmelden voor
de workshop
Aanmelden is mogelijk tot
vrijdag 17 mei. Dit kan via
www.synthese.nl Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden met Hetty Vestjens 06 17
43 30 92 of h.vestjens@synthese.nl
of Colin Weeink 06 40 16 14 22 of
c.weeink@synthese.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een mooie belevenis die in
stand gehouden moet worden’
Door het winnen van D’n Um organiseert
schutterij St. Sebastianus dit jaar het Oud
Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Sevenum.
Het OLS trekt doorgaans tienduizenden
bezoekers. Het vraagt veel van een dorp,
maar het zorgt ook voor verbroedering. Het is
dan ook een traditie die niet verloren mag
gaan, vindt 66 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Dat het OLS alleen interessant zou zijn voor
mensen uit de schutterswereld zelf, betwist
45 procent van de inwoners. “Dit kan voor anderen ook interessant zijn. Zo kunnen ze kennismaken met en over cultuur in een grote regio
bijvoorbeeld”, vindt iemand. Een ander zegt:
“Het is natuurlijk op de eerste plaats een feest
voor de schutters, maar gezien het culturele
gehalte, denk aan de optocht op zondagmid-

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
28%
Oneens
6%

Eens
66%

OLS is traditie die niet
verloren mag gaan

tradities als het OLS blijven bestaan? Nee, vindt
dag, optreden van Rowwen Hèze op vrijdag6 procent. “Deze traditie gaat verloren, wanneer
avond, dan is het een feest voor het hele dorp.
de mensen er geen interesse meer in hebben
Niet alleen Sevenum, maar de hele gemeente
en de ouderen het niet meer kunnen. Dit kun
Horst aan de Maas mag trots zijn dat de schutterij van Sevenum het OLS heeft binnengehaald. je niet afdwingen.” Toch vindt ruim de helft
van het aantal inwoDaar mogen we allemaal
ners dat het OLS niet
trots op zijn.” Iets meer
‘Ik ben een fan’
verloren mag gaan.
dan 30 procent denkt
“Het is gewoon een
dat een feest als het OLS
‘Kost gemeenschap
zeer mooie belevenis
alleen die mensen intete veel geld’
die in stand gehouresseert die erbij betrokden moet worden en
ken zijn. “Als je niks om
‘Ik heb er niets mee’
dit zou meer door de
voetbal geeft, ga je ook
gemeente gestimuniet naar een wedstrijd
leerd moeten worden”, denkt deze persoon.
kijken, zelfs al zou Ajax of PSV hier komen spelen. Dat het OLS ook een optocht organiseert
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
van alle schutterijen is pure folklore. Dat willen
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
mensen wel zien maar het schieten op de bölTopOnderzoek. Voor meer resultaten of aankes en het kavelen zal velen niet interesseren.”
melden voor de volgende enquête, kijk op
Moet je er dan koste wat kost voor zorgen dat
www.tiphorstaandemaas.nl

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

2e paasdag alle
vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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hallohorstaandemaas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 14

Particuliere verhuur maakt markt kapot
Het CBS becijferde dat in 2018 ruim 280.000 mensen een of meer woningen voor de verhuur bezaten. 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. Een goede
zaak vindt 53 procent van de stemmers op deze poll: 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 kun-

nen trekken en dat er geen sprake is van wachtlijsten. De overige 47 procent
vindt dat particuliere verhuur de woningmarkt kapot maakt. Deze huizen
zijn 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 zijn voor stellen. Alleenstaanden maken bijna geen kans.
Daarbij kom je dan ook niet voor huurtoeslag in aanmerking.

Beter een kleine bieb in ’t Gasthoes
dan een te dure in de Librije
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
De discussie rondom de bibliotheek in Horst duurt al een geruime
tijd. Volgens de plannen krijgt de bieb straks een plek in het verbouwde
Gasthoês. Het aantal vierkante meters is echter al teruggebracht. Door een
overschrijding van de totale kosten, krijgt de bibliotheek in ‘t Gasthoês
ongeveer de helft van het aantal vierkante meters dat in eerste instantie
berekend was. Onder andere de uitbouw voor de bibliotheek is geschrapt.
Sommige gemeenteraadsleden vrezen dat daardoor de bibliotheekfunctie
wordt uitgekleed. Momenteel wordt er dan ook volop gediscussieerd over

de nieuwe bibliotheekfunctie. Aan de andere kant is de huidige locatie van
de bibliotheek, in de Librije, te duur. Met de verhuizing wil de gemeente
besparen op de huisvestingskosten. Dit bespaart haar zo jaarlijks enkele
tonnen. Door de bibliotheek daarnaast onder te brengen in ’t Gasthoês creëer
je echt een cultureel centrum. Daardoor schep je ook mogelijkheden voor de
bieb om zeven dagen in de week open te zijn.
Beter een kleine bieb in ’t Gasthoes dan een te dure in de Librije.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > Snorfietsers horen op de autorijbaan > eens 25% oneens 75%

Jubileumweken!
Sundaville
Als piramide of rek
In alle kleuren, 75 cm hoog.
€ 14,99/st

Alle
Azalea’s

Tip van

Grote keuze in soorten,
maten en kleuren!
Vol knop

Trudie

-25%

€ 9,99

Beide Paasdagen geopend van 9-17 uur!

Tip van

Roos
PAS2EAN
PRIL

21 EN 2

Zoek hetei
zilveren !
en win

Acties geldig t/m 23 april 2019

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

46 alcoholvrije dagen
Het zit er bijna op. Bijna 46
dagen geleden, op
Aswoensdag, besloot ik om de
vastentijd te gebruiken om de
proef op de som te nemen en
geen alcohol meer te drinken.
Op het moment van schrijven
is het nog één week tot Pasen,
nog één week voor mijn 46
alcoholvrije dagen achter de
rug zijn en ik het glas weer
mag heffen.
‘Waarom?!’ is de reactie die
ik de afgelopen tijd het meest
kreeg. Ik drink over het algemeen niet bizar veel en ben ook
niet gelovig, dus voor veel
mensen was mijn keuze niet per
se logisch. Toch wilde ik mijn
doorzettingsvermogen wel eens
testen en de uitdaging aan
gaan. Geen speciaalbier meer
op het terras, geen welverdiend
pilsje na de wedstrijd en geen
wijntjes met vriendinnen.
Deze drankjes werden in de
afgelopen tijd bijna allemaal
vervangen door Spa Blauw.
En ik moet zeggen dat dat me
best goed bevallen is. Water is
gezond en zorgt bovenal niet
voor katers. Die brakke ochtenden in de weekenden heb ik
alles behalve gemist.
Natuurlijk waren er ook
momenten dat ik baalde van
mezelf. Ik wilde de winst óók
vieren met een pilsje, ik wilde
óók genieten op het terras met
een fruitbiertje bij de nacho’s
en ik wilde óók met mijn vriendinnen mee shotten in de
kroeg. Ik heb het niet gedaan.
Nu zit het er bijna op en daar
ben ik eigenlijk best trots op.
Wellicht blijf ik voorlopig wel
wat minderen en kies ik vaker
voor een avondje geen alcohol
of een glas Spa tussendoor.
Komend weekend proost ik
echter eerst weer met een
biertje. Ben benieuwd of ik the
day after alweer nieuwe goede
voornemens heb.
Aniek
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Bij aankoop vanaf €1750
kom naar de winkel voor de voorwaarden







geldig op de gehele collectie
van Xooon Venlo

15%
kortin
g
op all
e
banke
n*

Trendhopper Venlo verwelkomt
Henders & Hazel Venlo
20%
korting
op de
ank
Rodeo b

Welkom Henders & Hazel Venlo
Namens
lo
n
e
V

Henders & Hazel Venlo
Venlo Trefcenter
Nijmeegseweg 4C, 5916 PT Venlo

Venlo

Gefeliciteerd met jullie nieuwe zaak
* aanbieding geldt alleen in het Paasweekend, 1e Paasdag gesloten
overige aanbiedingen zijn geldig t/m 12 mei 2019, niet in combinatie met andere acties,
alleen geldig bij Xooon Venlo, Trendhopper Venlo en Henders en Hazel Venlo
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis gesloten op
2e Paasdag

Wij bestrijden
de eikenprocessierups

Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn gesloten op 22 april 2019.
Op Goede Vrijdag 19 april 2019 zijn wij geopend volgens de normale openingstijden.
Hebt u een dringende melding voor

Let op: het gaat alleen om dringende

De eerste eikenprocessierupsen zijn

gemeentewerken, die niet kan wachten tot

meldingen, waarbij direct gevaar voor de

weer gesignaleerd. De brandharen

de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het

omgeving dreigt.

van de eikenprocessierups kunnen
vervelende gezondheidsklachten

storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.

geven.

Wijziging afvalinzameling
vanwege 2e Paasdag

Om de overlast te beperken beginnen
we komende week met de bestrijding
van de eikenprocessierups.
Kijk voor nadere informatie over de

Op maandag 22 april wordt er geen afval opgehaald.

bestrijding en aanpak van de overlast op
onze website: www.horstaandemaas.nl

Inwoners die normaal gesproken hun afval

U kunt dit op de eerstvolgende reguliere

Ook kunt u informatie vinden op de

op 22 april zouden aanbieden, kunnen

ophaaldag aan de straat zetten.

website van GGD Limburg-Noord

PMD en restafval op zaterdag 20 april

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op

(www.ggdlimburgnoord.nl).

(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

uw eigen digitale afvalkalender via

Voor keukenafval is er geen inhaaldag.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

*aandacht voor
de Horsterdijk
in Lottum

Inzaaien bloemenmengsels
Ook dit jaar gaan de stichting Landschap Horst aan de Maas en de gemeente weer
bloemrijke mengsels ter beschikking stellen om overhoeken en percelen in te zaaien.
Tevens zaait de gemeente haar braakliggende percelen en Landschap Horst aan de Maas uw
akkerranden en percelen in.
We stellen hiervoor diverse mengsels ter

• Heeft u een perceel van circa 50 m2 dat u
wilt inzaaien? Dan kunt u het beste kiezen

Burgemeester Palmen

beschikking. Door het inzaaien van deze

van Horst aan de Maas

mengsels leveren we samen een welkome

voor het mengsel ﬂeurig perceel Horst te

bezocht het 60-jarig

voedselaanvulling voor alle insecten en een

verkrijgen op de gemeentewerf vanaf 11 mei

huwelijkspaar van

aanzienlijke bijdrage aan het vergroten van de

Ooijen-Seuren uit Horst.

biodiversiteit.

Hij overhandigde hen een

• Wilt u een perceel, overhoekje of akkerrand

op zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur.
• Wilt u een meerjarig mengsel voor bijen en
vlinders voor maximaal 10 m2? Kies dan

boeket bloemen en het

laten inzaaien of wilt u dit zelf inzaaien?

voor het vlindermengsel Horst eveneens te

gebruikelijke cadeau.

Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via

verkrijgen op de gemeentewerf vanaf 1 mei
op zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur.

info@landschaphorstaandemaas.nl

Ben jij flexibel, communicatief en klantgericht?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

U kunt ook na telefonisch overleg

Omdat we de mengsels voor zoveel mogelijk

zaad ophalen bij Ton Hoeijmakers,

burgers beschikbaar willen stellen kunt u maar

tel. (077) 398 25 52, Louis van de Goor,

voor 1 optie kiezen.

tel. (077) 467 19 90 of Peter Alards,

Samen maken we onze gemeente weer een

tel. 06 - 30 99 62 31.

beetje ﬂeuriger.

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

Oproepkracht Callcenter
Gemeente Horst aan de Maas
Meer informatie en reageren via www.banenpleinlimburg.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

America

De Afhang ong.

Erik de Rodeweg 7 en 9

Zeesweg 20

Kuiperplein 1

Maasbreeseweg 2

Broekhuizen

Julianastraat 2b

Staarterstraat 7

Oude Vonkelweg 3

Kronenberg

Swolgen

Broekhuizenvorst

Travers 5

Bertus Aafjesstraat kv 14

Blitterswijckseweg 14

Lottum

Mgr. Aertsstraat 16

Blitterswijckseweg 1

Zandterweg 36

Kerkveld 29

Grubbenvorst

Horsterdijk 68

Horst aan de Maas

Burg. Creemersstraat 13

Melderslo

Beleidsplan handhaving

Sectie C, nummer 6673

Broekhuizerdijk 53

Venloseweg 59

Vlasvenstraat 32

Horst

Sevenum

Toezichthouder

Kuiperplein 1

Gelderdijk 19

Rechtmatigheid Sociaal

Tienrayseweg 7

Romerweg en omgeving

Dentjesweg ong.

(Wvg)

Pastoorsveld 42

Ulfterhoek 22

bestemming Paterstraat 4

Gebr. Van Doornelaan 90

De Wiers 1

Evertsoord

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

Sociaal Domein vastgesteld
Aanwijzingsbesluit

Domein vastgesteld
Vertrokken naar onbekende

077 - 477 97 77
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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.

Kaders voor een volwaardige bibliotheek
De gemeente Horst aan de Maas is bezig met het opstellen van een
nieuwe bibliotheekvisie en tijdens de bijeenkomst van dinsdag 9 april
kon de gemeenteraad kaders meegeven voor die visie.
De SP heeft met het onderzoek
‘Een volwaardige bibliotheek in Horst
aan de Maas’ invulling gegeven aan
deze kaders. Met honderden handtekeningen en enquêtes voelen wij ons
zeer gesteund in ons standpunt.
Horst aan de Maas moet over een
volwaardige bibliotheek beschikken

waar alle bibliotheekfuncties goed
uitgevoerd kunnen worden.
Huisvesting is voor een bibliotheek
erg belangrijk. Een gunstige ligging en
voldoende ruimte zijn essentieel om
het bibliotheekwerk goed te kunnen
doen. De huidige locatie in de Librije
is kennelijk te duur, maar het aantal

vierkante meters in de plannen voor
‘t Gasthoês is erg klein.
Dit neemt niet weg dat de SP
tijdens de bespreking van de bibliotheekvisie ‘t Gasthoês als locatie wel
heeft meegenomen in de afwegingen.
De plannen zijn in een vergevorderd
stadium en de voor- en nadelen van
‘t Gasthoês mogen we dan ook niet
onbesproken laten.
Ook de SP ziet kansen voor de
bieb in het nieuwe Gasthoês, mits er

voldoende ruimte beschikbaar komt
om het bibliotheekwerk goed te kunnen doen. De verschillende activiteiten
kunnen elkaar ondersteunen als de
bieb maar een zelfstandig functionerende organisatie blijft. Het belangrijkste punt zijn de mensen. Niet alleen
de gebruikers maar ook het personeel.
In de HALLO van donderdag 11 april
stond helaas een foutief geciteerde
uitspraak van mij als SP-woordvoerder.
Even voor alle duidelijkheid: kwaliteit

moet gewaarborgd worden door de
inzet van professionele krachten die
ondersteund kunnen worden door
vrijwilligers. Horst aan de Maas verdient een volwaardige bibliotheek
waar iedereen de rust en ruimte
krijgt om zich te ontwikkelen op
het gebied van onder andere lezen,
schrijven, taal, cultuur en debat.
Bart Cox,
Fractievoorzitter
SP Horst aan de Maas

Golfbaan Venlo voegt niets toe
In onze regio liggen diverse golfbanen. Veel zijn er destijds aangelegd omdat er behoefte uit de samenleving bestond om de golfsport te
bedrijven. Er bestonden zo’n vijftien jaren geleden zelfs wachtlijsten als
je lid van een golfclub wilde worden.
Hoe anders is de situatie nu?
Door teruglopende ledenaantallen
zijn diverse golfbanen in zwaar weer
beland. Sommige hebben inmiddels
zelfs al een faillissement achter de
rug en zijn met overheidssteun weer
op de been geholpen. Dit terwijl

verenigingsbanen alle moeite moeten
doen om het hoofd boven water te
houden. Het is dan ook vreemd als je
hoort dat er alweer een baan bijkomt
op Greenport Venlo. En weer gerealiseerd met overheidsgeld, want de
gemeente Horst aan de Maas is hier

aandeelhouder van. Een beetje insider
kan vertellen dat een golfbaan aanleggen ongeveer 100.000 euro per hole
kost. Een volwaardige grote baan
beschikt over 18 of 27 holes, dus
bedragen de aanlegkosten tussen de
1,8 en 2,7 miljoen euro. In Horst aan
de Maas hebben we momenteel al
twee 18 holes golfbanen, de Peelse
Golf en de Golfhorst. Een derde baan
aanleggen roept de vraag op waarom
Greenport Venlo deze baan dan toch

nog gaat aanleggen. En het is ook
discutabel dat de gemeente, als
aandeelhouder binnen Greenport
Venlo, deze derde golfbaan wil toestaan en dus financiële risico’s gaat
nemen. Het wordt de hoogste tijd dat
de coalitiepartijen hierover eens gaan
nadenken. En het geld gaan gebruiken
voor zaken waaraan in deze gemeente
écht behoefte is. Gewoon. Doen.
Twan Hoeijmakers,
VVD Horst aan de Maas

e-tron

Bezoek 20 april of
2e PAASDAG AutoArena en
ontvang het wasprogramma
“GOUD” van de WasArena

voor € 2,50
t-cross

Karoq

PAASSHOW

Keuze uit
3 modellen barbecues
bij

AutoArena Venlo - Venray

Vrijdag 19 apil

Zaterdag 20 april

8.00 - 18.00 uur

9.00 - 17.00 uur

2e PAASDAG
ontvangt
een uur
10.00
- 17.00

250 occasions
op voorraad!

gratis attentie

bij aankoop van een auto
GRATIS BBQ tijdens de paasshow
Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40

Iedere bezoeker

arona

Live Cooking
BBQ spektakel!

Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00

www.autoarena.nl
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De verdozing van ons landschap
Aan de randen van plattelandsgemeenten, wat Horst aan de Maas is,
ontstaan industrieterreinen met gigantische hallen, sommige tot wel
twintig voetbalvelden groot. Wij durven het zelfs ‘Greenport’ te noemen.
Er is weinig groens aan deze gigantische hallen.
Een enkele heeft het besef dat
een grote hal ook een groot dak
heeft waar je meer mee kan dan
alleen regenwater opvangen.
Wat ons betreft zonnepanelen op elk
dak zoals de 24.000 bij XPO.
En de andere hallen? Wachten
die op subsidie van de overheid?

Of zijn ze over tien jaar weer
vertrokken naar een ander land of
gebied waar ze weer voor een nog
aantrekkelijkere grondprijs een nog
grotere hal kunnen neerzetten met
subsidie. Hoe duurzaam is dit? Daarom
wil D66+GroenLinks meer ruimte
voor innovatieve en hoogwaardige

industrie op Greenport. Waar praktisch
en hoogopgeleide mensen uit onze
eigen regio kunnen werken zonder
dat ze naar Eindhoven of de Randstad
hoeven te verhuizen.
Daarnaast leveren deze hallen
natuurlijk wel veel werk op, maar
voor wie? Arbeidsmigranten, die weer
gehuisvest moeten worden? Wanneer
wij mensen hier naar toe halen om te
werken in de landbouw of logistiek
hebben zij ook recht op goede
huisvesting zoals bijvoorbeeld het

‘hotel’ op Greenport. D66+Groenlinks
wil hier goed beleid voor maken.
Samenhangend met oog voor de mens
en zijn omgeving en duurzaamheid
voorop, maar ook voor natuur, de
ondernemer en de arbeidsmigrant.
Hier moeten we zeker rekening
mee gaan houden in de nieuwe
omgevingswet die de komende tijd
gerealiseerd wordt.
Bert Vrieling,
Burgerraadslid D66+GroenLinks

Gasthoês: duurder maar beter
Vorige week dinsdag hebben we als Essentie ingestemd met een
extra krediet voor ‘t Gasthoês. We leggen graag uit waarom. Naast
tegenvallers in bouwkostenstijging en extra btw-kosten is er immers ook
sprake van extra ambitie en inrichtingskosten. Ambities kunnen veranderen, maar als Essentie bekijken we dat heel nuchter. Leiden die extra
uitgaven ook ergens toe?
We hebben zeer kritisch naar het
voorstel gekeken. Misschien nog wel
meer in detail dan u normaal van
ons gewend bent. We willen het
immers goed snappen, het geld
verantwoord besteden en ook
kunnen uitleggen. We waren als

Essentie daarom ook aanstichter om
de besluitvorming uit te stellen omdat
we nog aanvullende vragen hadden.
Het proces verloopt rommelig maar de
vragen die we hadden zijn beantwoord en leiden ertoe dat we instemmen met het voorstel. Als ik het

geheel probeer samen te vatten, dan
stellen we als Essentie vast dat de
extra uitgaven een verantwoorde
investering zijn. Ja, het is veel geld.
Heel veel geld zelfs. Maar de uitgaven
dragen wél bij aan een betere exploitatie, minder risico’s, lagere onderhoudskosten én lagere lasten voor ons
als gemeente. Als we terugkijken naar
het eerdere besluit en krediet is het
oorspronkelijke plan misschien wel te
goedkoop aan de gemeenteraad
verkocht. Als we destijds het huidige
verhaal qua ambities, kosten en

investeringen als compleet verhaal
voorgelegd hadden gekregen, hadden
we ingestemd. Als we de puzzel dan
vandaag met de verschillende stukjes
opnieuw beoordelen is en blijft het
veel geld, maar naast een beter en
duurzaam gebouw is er onder de
streep wel sprake van een gebouw dat
op jaarbasis ons als gemeente minder
zal kosten. Een win-win lijkt ons.
Jammer dat je dat nergens leest, maar
goed om te weten lijkt ons.
Jeroen Brouns,
Fractie Essentie

Werk aan de Winkel
Het blijkt lastig te zijn zaken uit te leggen. Soms lukt dat me wel
(‘t Gasthoês) maar soms lukt me dat niet (Maaslijn en Station
Grubbenvorst). Echter ook een gesprek met eigenaren en op locatie bij
het NGB, en een paar dagen later een presentatie over de kippen, maken
duidelijk dat we ook als rRaad lang niet alles weten terwijl we dat
misschien te vaak wel denken.
Er komt ook nog heel veel op ons
af. Denk bijvoorbeeld aan de invulling van Afslag10 (Zwembad), maar
zeker ook het accommodatiebeleid.
Onlangs hebben we nog met een

afvaardiging van volleybalvereniging
Trivia gesproken over hun wens voor
een nieuwe sporthal. Kortom, we
hebben nog veel ambitieuze plannen.
Dat is het ondernemende van Horst

aan de Maas. En, nee daarbij vergeten
we heel zeker niet, juist niet, de
kleinere kernen en nee, we vergeten
zeker ook niet onze eigen inwoners.
Juist omdat we het allemaal best goed
voor elkaar hebben (en ja, het kan en
moet altijd beter) kunnen we investeren in die plannen die uiteindelijk de
inwoners en ondernemers ten goede
komen.
Een bekende politicus (Servaas
Huys) vertelde me altijd: “Zonder te

Een park om
lief te hebben

veranderen reden we nu nog met
paard en kar over een onverharde
hobbelweg”. Op de sociale media ligt
de nadruk op de verschillen, door in
gesprek te gaan komt de nadruk meer
te liggen op de overeenkomsten en
zeker ook op de oplossing. Dus nog
veel werk aan de winkel zowel in de
uitvoering als zeker ook in het uitleggen.
John Jenniskens,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

Ga in het Paasweekend (20-22 april) terug in de tijd
met het RiddERsPEktakEl in kasteeltuinen arcen
Wapendemonstraties | Ridderproeven | ambachten | Veldslagen

www.kasteeltuinen.nl

Lingsforterweg 26, Arcen

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl
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Overwinning
Wittenhorst-vrouwen

Dag van de
Peelse Golf
De Peelse Golf organiseert op maandag 22 april een kennismakingsdag om de sport golf te leren kennen. Vanaf 11.00 uur kunnen
niet golfers, golfers, jong en oud terecht op de Peelse Golf in America.

Er is een programma met uitleg
over het golfspel, met demonstraties
en informatie over allerlei dingen die
bij het golfspel komen kijken.
Bezoekers kunnen zien en ervaren hoe
het type bal van invloed is op het spel.
Daarnaast kunnen bezoekers informatie vinden over clubs, tassen en
trolleys. Golfleraren Rob Roelofs en
Florus Josten verzorgen verschillende

clinics. Voor de jeugd is er ook van
alles te doen. Zo is er een wedstrijd
‘zoek de paaseieren’. De vaandelteams
(de beste spelers) van de Peelse Golf
verzorgen een demonstratie. Met een
trackman wordt gemeten wat er
allemaal gebeurt bij een golfswing.
De dag begint om 11.00 uur en duurt
tot 16.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.depeelsegolf.nl

De Ruijter beste op
Limburgse Grote Prijs
Door: Equestrian Centre de Peelbergen
Op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg vond zondag
14 april de Limburgse Grote Prijs plaats. Anouk de Ruijter speelde
daarbij Hollandse hoofdrol.
“Het was best een moeilijk
parcours”, geeft de nummer vier van
de Limburgs Grote Prijs toe. Anouk de
Ruijter wist met de Quantas 15 twee
maal een foutloze ronde te springen
in de drie sterren rubriek over
1.50 meter. Zij die dat ook voor elkaar
kregen, maar in een snellere tijd,
beklommen het podium. Met bovenaan Duits amazone Katrin Eckermann,
gevolgd door haar landgenoot Harm
Lahde en op de derde trede voor
Zwitserland Barbara Schnieper.
Schnieper reed de eerste foutloze omloop met Cicero F (v. Check
in) in 49.19 seconden. Eckermann
zette vervolgens F.C. Okarla aan het
werk. De Verdi TN-merrie kreeg met
haar Duitse amazone overal de eerste afstand, in combinatie met rap
gedraaide bochten klokte het paar
een finishtijd in 47.67 seconden.
Turk Omer Karaevli reed met Roso
Au Crosnier (v. Looping d’Elle) geen

Kom
langs om
inspiratie
op te doen!

Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste damesteam van RKsv Wittenhorst uit Horst boekte zondag 14 april een overtuigende overwinning
tegen FC Cranendonck, maar dit was helaas niet terug te zien in de uitslag. Wittenhorst won met 0-2 en kan
hierdoor de volgende competitiewedstrijd al kampioen worden.

onverdienstelijke barrage, maar verspeelde met een balk op de laatste
hindernis een ex-aequo derde plaats
en eindigde als vijfde.
Anouk de Ruijter trok als één
na laatste ten strijde. De amazone
die met haar partner in Kessel een
spring- en handelsstal runt, stuurde
de twaalfjarige Quantas 15 (v.
Quintero) rap, maar behouden rond in
53.01 seconden. “Ik ben niet echt een
speedruiter. Daarbij heb ik de bochten
misschien wat voorzichtig gereden.
Ook heb ik dit paard nog niet zo lang
onder het zadel, pas sinds oktober
vorig jaar. Ik had hem niet eerder op
gras gestart en met oog op het NK in
Mierlo, wilde ik toch wel graag uitvinden hoe hij dat op zou pakken. Ik ben
dan ook heel tevreden. Het is sowieso
een heel comfortabel paard, maar
hij heeft er ook nog eens plezier in”,
aldus De Ruijter. Kijk voor alle uitslagen op https://online.equipe.com

Sanne Janssen scoort op aangeven van Carin Vissers (Foto: Sanne de Boer)
Wittenhorst begon sterk aan de
wedstrijd en creëerde in de eerste
5 minuten al twee goede kansen. FC
Cranendonck kwam gevaarlijk op de
helft van Wittenhorst, maar Malene
Gertsen voorkwam dat de aanvaller
door de verdediging heen brak door
een nuttige overtreding. De vrije trap
werd gepakt door goalie Celine
Roeffen.
De dames uit Horst waren de eerste helft de baas op het veld en wisten
vele kansen te creëren. Toch was het
wachten tot de 28e minuut voordat
het eerste doelpunt viel: na een snelle
rush van Carin Vissers, zette ze de bal

voor en schoot Sanne Janssen de bal in
het doel, 0-1.
Kort hierop werd Cranendonck nog
gevaarlijk. De spits werd in buitenspel
positie aangespeeld, maar scheidsrechter Jaspers kende schijnbaar deze
spelregel niet. Keepster Roeffen voorkwam de gelijkmaker. Na rust pakte
Wittenhorst de wedstrijd weer op en
verdubbelde al snel de voorsprong.
Op aangeven van Janssen was het
Vissers die wist te scoren, 0-2.
Wat volgde was een wedstrijd
met eenrichtingsverkeer naar het
doel van Cranendonck en merkwaardige momenten van de arbiter. Rare

beslissingen en overtredingen die
niet bestraft werden. Echter hielden
de dames van Wittenhorst hun hoofd
erbij en speelden de wedstrijd zakelijk
uit. Vlak voor tijd maakte verdedigster
Bo Kleuskens haar rentree.
Wittenhorst kan op zondag 5
mei kampioen worden. Als de thuiswedstrijd tegen Sporting Peel en
Maas gewonnen wordt, dan kan
de concurrentie ons niet meer in
halen. Maar eerst gaat de focus op
de aankomende bekerwedstrijd.
Op dinsdagavond 23 april spelen ze
de halve finale tegen Rood Wit ’62
(tweede klasse) uit Helmond.

2e Paasdag 22 april geopend
van 11.00-16.00 uur
Met springkussen en gratis koffie

VC Set Up DR1 kampioen
Kerkweg 19 • 5813 BS Ysselsteyn (LB) • 0478-541709
tuinenterrasysselsteyn.nl

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

Tuinhuizen

Garage’s

Carports

Veranda’s

Door: volleybalvereniging VC Set Up
Het eerste team van dames recreanten VC Set Up uit Meerlo is seizoens-kampioen geworden. VC
Set Up DR1 speelt in de eerste klasse van de dames recreanten competitie. Van de veertien
gespeelde wedstrijden verloor het damesteam slechts één wedstrijd en twee wedstrijden eindigden
in een gelijkspel. Op de tweede plaats volgt Peelpush DVT1 en op de derde plaats Hovoc 1.
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HZPC in de prijzen
bij synchroonzwemmen

Grandorse Horse
Trails in Kronenberg

Door: zwemvereniging HZPC
In het Geusseltbad in Maastricht vonden op zaterdag 13 april de kampioenschappen synchroonzwemmen van
Regio Zuid plaats. De synchroonzwemsters van HZPC Horst hebben hier goede uitvoeringen laten zien en behaalden hiermee allen een podiumplaats.

De Grandorse Horse Trails vinden plaats in de weekenden van
vrijdag 3 tot en met zondag 5 mei en zaterdag 11 en zondag 12 mei.
Het paardensportevenement speelt zich af op het terrein van
Grandorse, gelegen naast Equestrian Centre de Peelberg in Kronenberg.

Na de gebruikelijke opmars van
alle zwemsters was de Combo groep,
bestaande uit zwemsters van zowel
HZPC Horst als Zwemvereniging Spio
uit Venray, als eerste aan de beurt en

behaalde met haar uitvoering een
mooie tweede plaats. Daarna was het
de beurt aan Eva die met haar solo
een derde plaats behaalde. Vervolgens
behaalden zowel de Age 1 als de Age

2 groep ieder de derde plaats met hun
uitvoering. Als laatste was de groep
Junioren aan de beurt. Deze groep
behaalde met haar uitvoering een
goede tweede plaats.

Grandorse Horse Trails is een
paardensportevenement met internationale en nationale wedstrijden
voor paarden en pony’s in verschillende klassen. De onderdelen dressuur, springen en crosscountry zijn er
dan te zien. Op zondag 5 mei zijn er
allerlei kinderactiviteiten te doen.
Ook staan er stands en is er een
uitgebreide eet- en drinkgelegenheid

aanwezig in het zogenoemde
Strodorp. Voor de allerjongsten wordt
‘My first eventing’ georganiseerd.
Hier kunnen kinderen van 6 tot en
met 13 jaar kennis maken met de
paardensport. Het definitieve
programma van de wedstrijden en
nevenactiviteiten is vanaf zaterdag
20 april te vinden op
www.grandorsehorsetrails.nl

Weinig inspanning

GFC’33 eenvoudig
langs VVV’03
Door: voetbalvereniging GFC’33
Het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst ging zondag 14 april op
bezoek bij hekkensluiter VVV’03. Tijdig het sportpark in Venlo bereiken
met de afgesloten A67 bleek meer moeite te kosten dan de drie punten
binnenhalen. GFC’33 won eenvoudig en met weinig inspanning van de
Venlonaren, 1-3.

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie heeft in ruim
30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche. Onze kwaliteitsproducten
worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan klanten door geheel Europa. De klanten
zijn voornamelijk dealers en importeurs van graafmachines en wielladers. In onze moderne vestiging
worden door een enthousiast team van ruim 50 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van
de modernste machines enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.

GFC-trainer René Peters miste
diverse basiskrachten en in de warming up haakte ook nog keeper
Davy Wilmer met een blessure af.
In zijn plaats stond Tom van Dijk
onder de lat. De spoeling bij de
Grubbenvorstenaren is door de vele
blessures dun en de bank werd dan
ook hoofdzakelijk gevuld met spelers
van onder 19. Eén van hen, Willem
Breukers, kon na 20 minuten zijn
trainingspak al uitdoen toen Cedric
Bramkamp met een pijnlijke hand
het veld moest verlaten.

Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

VVV’03 moesten
zeilen bijzetten
De problemen bij tegenstander
VVV’03 waren mogelijk nog groter. Zij moesten alle zeilen bij zetten
om een elftal op de been te krijgen
en dat lukte alleen maar met spelers van lagere elftallen. GFC’33 had
dan ook weinig te duchten van de
Venlose ploeg. Na ruim een half uur
stond GFC’33 op een 0-2 voorsprong
door een prachtig doelpunt van Thei
Breukers zoals Madjer in 1987 tegen
Bayern München en een snelle aanval met Willem van den Aarsen als

afmaker. Daarmee was de wedstrijd
eigenlijk al beslist. VVV’03 liet amper
wat zien en beperkte zich tot tegenhouden.

Wedstrijd kabbelde
naar het einde
De Grubbenvorstenaren vonden
het wel goed zo op het kurkdroge en
hobbelige veld en spanden zich niet
bovenmatig in gelet op het drukke
programma de komende weken.
Zo kabbelde de wedstrijd naar het
einde. Thei Breukers scoorde met het
hoofd nog zijn tweede doelpunt van
de middag en in de laatste minuut
kreeg VVV’03 nog een penalty
cadeau na een onschuldig duwtje
van Luc Stappers. Eindstand 1-3.
Daarmee blijft GFC’33 in het
spoor van nummer twee Meterik en
groeide de voorsprong op de achtervolgers Heijen en Arcen tot vijf punten, waarbij de Grubbenvorstenaren
één wedstrijd minder hebben
gespeeld. In het paasweekend staan
twee wedstrijden op het programma.
Zaterdag komt achtervolger Arcen
op bezoek en paasmaandag speelt
GFC’33 in en tegen America.

Magazijnmedewerker

M/V Fulltime

Takenpakket:
• laden, lossen en opslaan van goederen met
heftruck en reachtruck;
• controleren binnengekomen goederen;
• order picken en transport gereedmaken van
te verzenden goederen;
• gereed zetten van goederen benodigd voor
eigen productie.

Functie-eisen:
• vmbo werk- en denkniveau;
• zelfstandig kunnen werken;
• kwaliteitsbewust, nauwkeurig en
geconcentreerd;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden:
naast een marktconform salaris heeft Eurosteel
een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.

Sollicitaties:
voor meer informatie over de vacature
Magazijnmedewerker kunt U contact opnemen
met dhr. Guus Janssen (productieleider).

U vindt ook meer informatie over de vacature op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide cv ontvangen wij graag voor 06-05-2019.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl
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Met 4-0

Meterik wint
van America
Door: voetbalvereniging RKVV Meterik
Het eerste team van RKVV Meterik won op een koude donderdagavond 11 april na een zwakke eerste helft uiteindelijk verdiend met 4-0
van AVV America.

Kampioenschap voor
VC Set Up N5 1
Door: volleybalvereniging Set Up
VC Set Up N5 1 uit Meerlo speelde zondag 14 april een spannende wedstrijd tegen Livoc Liessel en
ActiveRooy. De meiden moesten alle sets winnen om kampioen te worden. En dat deden ze. Met één
punt verschil in de eindranglijst bleven ze Hovoc daardoor net voor.

In de eerste helft was er pas vlak
voor rust de eerste vermeldenswaardige actie. Dré Peters kon gemakkelijk de 1-0 scoren omdat de
America-verdediging bleef staan voor
vermeend buitenspel, maar de
scheids- en grensrechter gaven hun
goedkeuring aan de goal. De thee
had Meterik blijkbaar goed gedaan.
Ze speelden met veel meer beleving.
Ze forceerden een corner en Teun
Jakobs kopte zeer overtuigend de 2-0
binnen. Meterik bleef druk zetten.
Piet Steeghs stuurde de goed spelende Rens Arts de diepte in maar
zijn inzet ging naast het doel.

Even later schoot Dirk van Rengs
vanaf de rand van het
zestienmetergebied op de lat. Trainer
Bob Maas van Meterik wisselde een
aantal spelers onder andere
vanwege een blessure.
Mede daardoor kreeg America in een
korte fase een tweetal kansen, maar
het vizier stond bij de geel-zwarten
niet op scherp. In de slotfase nam
Meterik het initiatief weer over en
Piet Steeghs scoorde overtuigend de
3-0. Dré Peeters zette na een lange
solo, met een daverend schot
onderkant lat, de 4-0 eindstand op
het scorebord.

Winst

SVEB wordt niet
gevaarlijk voor
Meterik
Door: voetbalvereniging RKVV Meterik
Het eerste team van RKVV Meterik behaalde op zondag 14 april op
sportpark de Vonckel een 3-0 overwinning tegen SVEB uit Swolgen en
Tienray.

Aannemingsbedrijf Gebrs van de Ven B.V. in Someren bestaat al sinds 1967 en beschikt over
uitgebreide en specialistische kennis en ervaring in het maaien, reinigen en onderhouden
van waterlopen. Een groot deel van ons materieel is in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies.
Vanwege aanhoudende groei en uitbouw van onze activiteiten zijn wij op zoek naar versterking
van ons team:

TRACTORCHAUFFEUR (m/v fulltime)
Dient in het bezit te zijn van het tractorrijbewijs, rijbewijs B en VCA (of bereid om deze te halen).
Ervaring als tractorchauffeur is een vereiste.
Beschikt over technische kennis en vaardigheden.
Beschikt over een flexibele instelling en kan zelfstandig en secuur werken.
Gaat respectvol om met het materieel.
Het betreft hier een fulltime functie.

KRAANMACHINIST (m/v fulltime)
Dient in het bezit te zijn van het tractorrijbewijs, rijbewijs B en VCA (of bereid om deze te halen).
Ervaring met een hydraulische kraan met maaikorf is een vereiste.
Beschikt over technische kennis en vaardigheden.
Beschikt over een flexibele instelling en kan zelfstandig en secuur werken.
Gaat respectvol om met het materieel.
Het betreft hier een fulltime functie.
Wij bieden uitdagende en afwisselende opdrachten met veel zelfstandigheid in een informele omgeving.
De beloning geschiedt volgens de CAO LEO (Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen).
Ben je geïnteresseerd in één van deze functies? Stuur dan jouw CV met een korte en bondige
motivatie per e-mail naar: info@aannemingsbedrijfvandeven.nl ter attentie van Jan van de Ven.
Ook ZZP’ers die interesse hebben in één van deze vacatures en voldoen aan bovengenoemde
kwalificaties nodigen wij van harte uit om te reageren op bovengenoemd e-mailadres.

Aannemingsbedrijf Gebrs van de Ven B.V.
Kanaalstraat 95
5711 EG Someren
info@aannemingsbedrijfvandeven.nl
www.aannemingsbedrijfvandeven.nl

De blauw-zwarten hebben de
punten hard nodig om zich in de
vierde klasse te handhaven. Meterik
staat op de tweede plek en kijkt
vooral naar zijn achtervolgers, maar
inmiddels ook met een schuin oog
naar de gedoodverfde kampioen
FCV dat in de laatste twee wedstrijden
vijf punten verspeelde. Vanaf de
aftrap trok Meterik het initiatief naar
zich toe. Dirk van Rengs scoorde al
snel de 1-0 en er belande een inzet op

de lat. Dré Peeters, die steeds meer
zijn draai vindt, testte ook nog de
sterkte van de lat. Vervolgens werd
SVEB wel sterker zonder echt gevaarlijk te worden. Vlak voor rust scoorde
Dré Peeters de 2-0 en zette de groenwitten op een riante voorsprong.
Na de thee bleef Meterik gevaarlijker
en Dré Peeters besliste de wedstrijd
na ongeveer een uur. Hij soleerde
door de SVEB-verdediging en schoot
zeer gedecideerd de 3-0 binnen.

Met koetsentocht

Paard&Koets en
Horse Driving in
Kronenberg
In Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg vinden zaterdag
20 en zondag 21 april de internationale menwedstrijd Horse Driving
Kronenberg en de mensportbeurs Paard&Koets plaats.
In de twee overdekte beurshallen kunnen bezoekers shoppen en
zich laten informeren bij ruim
150 stands. Er zijn vier demonstratiepistes, twee binnen en twee buiten,
waar gedurende de beursdagen een
internationale wedstrijd wordt
verreden en ruim twintig demonstraties worden gegeven. Ook zijn er verschillende clinics in de twee
dressuur- en vaardigheidspistes.
Op zondag 21 april vindt er een
authentieke koetsentocht plaatsvinden. Dit is een landelijk bekende

koetsentocht waaraan uitsluitend
menners in authentieke kledij met
authentieke rijtuigen of replica’s
deelnemen. Er doen zeventien
koetsen uit heel Nederland aan mee.
Om 10.00 uur worden de koetsen
gejureerd, waarna om 10.30 uur een
rit volgt door het buitengebied van
Kronenberg.
Na terugkomst worden rond
11.30 uur de koetsen rijdend gejureerd. Om 14.00 uur vertrekken de
koetsen richting Sevenum en rijden
daar door het centrum.
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Overwinning Melderslo
op Ysselsteyn
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo speelde donderdag 11 april tegen SV Ysselsteyn. Melderslo was de
uitwedstrijd in Ysselsteyn van 2018 nog zeker niet vergeten. Deze werd toen dik verloren. Nu was SV Melderslo
de winnaar met 3-1.
De trainer van Melderslo Wim Rijs,
had het een en ander ook omgegooid
en speelde in een 4-4-2 opstelling.
Het was te merken dat de spelers aan
deze opstelling nog moesten wennen.
In de 8e minuut kwam een corner van
Jeroen Gubbels bij de tweede paal
terecht. Bart Theeuwen wilde deze
erin poeieren maar raakte de bal niet
lekker en schoot in het zijnet.
Melderslo had veldoverwicht de eerste
helft. Dit resulteerde In de 28e minuut
in een goede kans. Stan van de Pas
passeerde een aantal spelers van
Ysselsteyn en drong het zestienmetergebied binnen. Hij legde de bal af op
Bart Verheijen. Helaas werd Bart te
veel gehinderd om deze binnen te

werken. De tweede helft begon SV
Melderslo goed. Aanvallend werd men
steeds sterker. In de 53e minuut kon
Jeroen Gubbels, na zelf de bal veroverd
te hebben, de bal richting Bart
Verheijen schuiven. Jammer, maar
geen goal. Vrij snel daarna een combinatie tussen Jeroen Gubbels en Teun
Peeters. Jeroen lukte het helaas ook
niet om het doel te vinden. In de 64e
minuut komt dan toch eindelijk de
bevrijdende treffer door Bart
Verheijen. Dit op aangeven van Bram
Keiren. Goed langs de keeper van
Ysselsteyn gekruld, 1-0.
In de 68e minuut een uit dribbelende keeper van Ysselsteyn die de bal
niet kwijt kon. Hij besloot dan maar

om de bal naar links te spelen. Maar
hij had niet in de gaten dat zijn medespeler dit niet gezien had. Teun Peeters
reageerde alert en besloot zonder te
aarzelen de bal vanaf 30 meter richting
het doel te schieten waar de keeper
op dat moment naartoe snelde. De bal
plofte neer voordat de keeper deze
kon bereiken, 2-0. Zaak voor Melderslo
om het dicht te houden achter. In de
80e minuut volgde echter een uitbraak van Ysselsteyn op rechts. Bas
van Westerveld kwam uit het doel
en de behendige spits van Ysselsteyn
liftte de bal over Bas heen, 2-1. Nog in
dezelfde minuut kreeg Jeroen Gubbels
na de aftrap de bal mooi aangespeeld, 3-1.

Eerste buiten
wedstrijden Jeu de
Boules Club Horst
Door: Jeu de Boules club Horst
Jeu de Boules Club Horst opende dinsdag 9 april met heerlijk
lenteweer haar buitenactiviteiten. Er stonden voor alle deelnemers
drie wedstrijden op het programma. Jan Hovens werd de winnaar
van de dag.

Volle overwinning tegen Skunk

Olsredlem dames 1 en 3
gaan voor promotie
Door: volleybalvereniging VC Olsredlem
Het eerste damesteam van VC Olsredlem speelde op zaterdag 13 april een uitwedstrijd tegen het tweede
damesteam van Skunk uit Veghel. De volleybaldames wonnen met duidelijke cijfers, 0-4.
De dames van Skunk vlogen
flitsend uit de startblokken en of
dit kwam door de zenuwen bij de
dames uit Melderslo zal nooit bekend
worden, maar drie servebeurten
van Skunk leverde een achterstand
van 11-3 op. Twee servebeurten
verder was de schade gerepareerd
en stond Olsredlem voor met 13-15.
De vechtlust was absoluut weer
aanwezig en de set werd vakkundig
uitgespeeld en gewonnen met 19-25.
Hierdoor zijn de promotiewedstrijden

volgende week een zekerheid.
Olsredlem D1 eindigde tweede in
de tweede klasse en heeft recht
op promotiewedstrijden om alsnog
een plek in de eerste klasse te
bemachtigen. De tweede set, met
de tussenstanden van 4-7, 7-14, 8-18
en 10-23 werd eenvoudig gewonnen
met 14-25.

Promotiewedstrijden
De derde en vierde set werden
eveneens met goed geconcentreerd

en degelijk spel redelijk snel binnen
gehaald met 20-25 en 17-25. De
eindstand van de wedstrijd was
daarmee 0-4.
In de reguliere competitie
eindigde Dames 2 op een achtste
plaats in de tweede klasse en Dames
3 op een tweede plaats in de derde
klasse wat ook recht geeft op extra
promotiewedstrijden.
Zowel Dames 1 en Dames 3 van
Olsredlem mogen gaan strijden voor
een promotie naar een hogere klasse.

Met keeper die 15 jaar niet heeft gekeept

Sporting wint uit van
RKDSO uit Lomm

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste herenteam van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelden op zondag 14 april
een wedstrijd tegen RKDSO uit Lomm. Sporting wist de uitwedstrijd te winnen met 1-2.
RKDSO dat geteisterd was door
een blessuregolf begon sterk aan de
wedstrijd. Door het hanteren van de
lange bal op de grote spits, zorgde
voor veel problemen bij Sporting ST.
Het middenveld werd compleet
overgeslagen wat al vroeg in de
wedstrijd de 1-0 opleverde voor de
mannen uit Lomm. Het was de
nummer 9 die sterk het duel wist te
winnen en knap de bal in de lange
hoek wist te schieten, 1-0 voor de
thuisploeg. Sporting ST dat voetballend de ruimte probeerde te zoeken
slaagde er nog niet in om kansen te
creëren. Vlak voor rust was het Rik
Miltenburg die met een lange bal

over de verdediging Sven Beurskens
vrij speelde voor de keeper.
Zijn schot werd knap gered
door de keeper, maar Jur Janssen
was er als de kippen bij om de
gelijkmaker binnen te schieten.
Ruststand 1-1.

Keeper geblesseerd
In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde. Lange ballen van
achter naar voren en het middenveld volledig overslaan. In de 62e
minuut was het Sporting ST dat de
leiding nam. Een perfecte steekbal
dwars door de verdediging van Tim
van Rijswick op de vrijstaande Sven

Beurskens bij de tweede paal die niet
twijfelde en meteen uithaalde, 1-2.
Vlak na deze treffer was het keeper Bram Willems die bij een terugspeelbal geblesseerd raakte. Zonder
reservedoelman op de bank was
het Nick van Well die de handschoenen na vijftien jaar weer eens aantrok. Lomm probeerde met de lange
bal de verdediging van Sporting
te doen wankelen, zonder succes.
Gelegenheidskeeper Nick kon hierdoor met een clean sheet richting de
douche. Eindstand 1-2 voor de mannen uit Swolgen en Tienray waardoor
ze de aansluiting hebben gevonden
met de 11e, 10e en 9e plek.

Na het openingswoord door de
voorzitter van de Jeu de Boules Club,
ging de eerste wedstrijd van het
seizoen van start. Er werd gestreden
om de Adri Stoobantbokaal. 33 personen hadden zich ingeschreven. In
het begin was het voor de boulers
even wennen op de buitenbanen,

maar het ‘gevoel’ was toch snel
aanwezig. Het werden spannende en
sportieve wedstrijden, met een
verrassende einduitslag. Jan Hovens
ging er met de winst vandoor.
Nico Postma werd tweede en Leen
van Rens volgde op een derde
plaats.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

TWEEDE PAASDAG GEOPEND
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

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

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
Pluimveebedrijf Rievershof BV Oirlo
zoekt medewerkers voor zaterdag/
zondag en schoolvakanties. Leeftijd
vanaf 15 jaar, info 06 22 78 92 28.
Paasactie: let op!! Deze actie alleen
zaterdag 20 april van 9.00 - 16.00 uur
op = op Tuinschuurtjes div. afmetingen
voor kippenhok of tuingereedschap
etc. Prijzen van 50,= tot 150,=
Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
tel. 06 14 04 02 72.
Feesterij - Buffet restaurant
‘t Beugelke. Op Moederdag 12 mei
uit eten dat kan voor € 23,00 p.p
2,5 uur onbeperkt eten (buffetvorm)
en drinken van 12.00 tot 20.00 uur.
Reserveren www.hetbeugelke.nl of 06
14 88 16 17 Denenweg 30 Melderslo.

Kringloopwinkel Twedde Kans
Meterik. Per mei hebben wij nieuwe
openingstijden: woensdag: 13.00-17.00
| vr & za: 11.00-17.00 | Speulhofsbaan
7a Meterik Tel. 06 19 46 82 50 | info@
tweddekans.nl | www.tweddekans.nl
Verloren sleutelbos tijdens wandeling
centrum en buitengebied Meterik 15
april. Tel. 06 38 59 87 68.
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum organiseert op 25 april een
infoavond voor belangstellenden in de
Gaper in Sevenum. Aanvang 19.30 tot
21.30 uur. www.steinhagen.nl
Te koop verse asperges en
aardbeien. Iedere dag geopend vanaf
9.00 uur, op zondag vanaf 10.00 uur.
Fam. Wagemans, Hombergerweg 21,
Lottum. Tel. 077 463 20 70.
Huishoudelijke hulp gevr. op
woensdag voor paar uur per week.
Tel. 06 10 00 07 49.
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Sterk seizoen

Hovoc-dames
in nacompetitie
Door: volleybalvereniging Hovoc
Her eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc speelde
zaterdag 13 april in de derde divisie tegen HLB / van Daal DS DS2 uit
Den Dungen. Hovoc HS1 reisde naar Sneek om het in de eerste divisie
op te nemen tegen VC Sneek HS1.
De dames van Horst hebben
een sterk seizoen gespeeld.
Na 21 wedstrijden gespeeld
te hebben stonden ze op de
tweede plek met twee punten
minder dan de nummer één.
De laatste wedstrijd waren de
kaarten dusdanig geschud dat de
kans klein, maar desalniettemin
aanwezig was om bij maximale
winst toch nog het kampioenschap
binnen te slepen. De nummer één
in de competitie moest tegelijk
aantreden in hun thuisbasis Budel
en de dames Hovoc speelden ook
thuis, in de Dendronhal. De Horster
dames sloegen genadeloos
toe tegen HLB en met massief
opslaggeweld werd een HLB
afgeserveerd. Met overtuigende
setstanden werd een 4-0 winst
opgetekend (25-18, 25-16, 25-10
en 25-17). Helaas deed de nummer
één haar plicht en won ook.
Dit maakt dat de Horster dames
komende zaterdag, in de nacompetitie, in Sint Anthonis tegen
Activia (Sint Anthonis) en Voltena
(Nieuwendijk) in een driekamp voor
één plek in de tweede divisie moeten strijden.

De Horster mannen hebben op
een haar na de vaststelling in de
eerste divisie gemist en moeten
óók optreden in de nacompetitie.
De 1-3 winst tegen VC Sneek was
net niet genoeg. De voor het publiek
vermakelijke wedstrijd kenmerkte
zich met lange rally’s tussen twee
aan elkaar gewaagde teams.

Heren
in Sneek
De heren wisten de eerste set
nipt te winnen en de tweede en
derde set werd Sneek in hun kielzog
meegenomen. De vierde set was
het Hovoc dat wel als eerste bij setpoint kreeg, maar Sneek maakte het
tot 24-25, 19-25, 21-25 en 26-24.
De heren strijden komende
zaterdag thuis voor handhaving
in de eerste divisie waarbij ze het
opnemen tegen De Hofnar (Aalten)
en HHB coaching (Zwolle). Het
wordt voor beide eerste teams een
spannende strijd waar alles op het
spel staat om het einde van het
seizoen tot een fantastisch resultaat
te komen. Het belooft in ieder geval
een spannende strijd te worden.

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen

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

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Hockeyheren te sterk
voor Heesch
Door: Hockeyclub Horst
De heren van Hockeyclub Horst traden zondag 14 april aan tegen Heesch. Een niet onbelangrijke wedstrijd,
want de koploper kon bij een winstpartij het kampioenschap veiligstellen, mits de nummer twee,
Bommelerwaard, thuis geen punt wist te pakken tegen Meerssen. Horst moest eerst zelf weten te winnen op
eigen terrein. Dat lukte met 8-0.
In de eerste helft was het krachtsverschil duidelijk. Ondanks enkele
slordigheden was het Horst dat aanviel
en Horst dat scoorde. In twee pogingen promoveerde Max een strafcorner
tot een doelpunt. Dat was echter niet
genoeg. Om de titelaspiraties kracht
bij te zetten werd er druk gezocht naar
de volgende doelpunten. Een combinatie tussen Max en Sander leverde
een piekfijne assist op van Sander, een
pass die door Joren vakkundig verzilverd werd. Vervolgens wist Sam de
bal vanaf de kop van de cirkel mooi en
hard in het zijnet te werken, waarna
Wouter de vierde van de middag aan
liet tekenen door de verdediging van

Heesch met een vliegensvlugge beweging tureluurs te draaien. Nog binnen
de eerste 20 minuten werd Wouter
nogmaals in stelling gebracht en via
een onverwachte ‘tip-in’ werd de keeper verrast, 5-0. De zesde en zevende
treffer van Horst volgden rap op de
vijfde, waar Max een strafcorner de
kruising in wist te slepen en een goed
gemikte voorzet van Luuk niet aangeraakt werd. De ruststand was 7-0. De
bespreking was duidelijk: niets aan de
hand, maar er moest vooral zo doorgegaan worden. Kansen creëren, kansen afmaken. Waar dit de eerste helft
goed lukte, was de tweede helft weinig extravagant. Het tempo lag laag

en de wedstrijd werd vakkundig uitgespeeld. In de spaarzame, gevaarlijke
aanvallen werden er door Horst nog
een aantal strafcorners versierd. Floris
kreeg dus de uitgelezen mogelijkheid
om ook op het wedstrijdformulier te
verschijnen, hij tekende voor de 8-0.
Hiermee was de eindstand bepaald en
was het afwachten voor Horst of het
zich kampioen mocht noemen. Helaas
werd het in Zaltbommel 6-0 voor de
thuisploeg, waardoor Horst nog een
aantal weken moet wachten op het
kampioenschap. Op zondag 5 mei
volstaat één punt, uit tegen Berlicum
om de eerste plaats definitief veilig te
stellen.

Sporting wint thuis
van RKSVN uit Neer
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter RKSVN uit Neer stond op donderdagavond 11 april op het programma
voor de voetbalmannen van Sporting ST. De mannen uit Swolgen en Tienray wonnen met 2-1.
Het spelbeeld was vanaf het
eerste moment duidelijk. Weinig
voetbal van beide kanten en veelal
gebruik maken van de lange bal.
Kansen lieten in het eerste bedrijf dan
ook lang op zich wachten. In de 8e
minuut was het Pim Smits die aan
mocht leggen voor een corner. In een
overvol strafschopgebied viel de
indraaiende corner bij de tweede paal
binnen: 1-0 voor de zwarthemden uit
Swolgen en Tienray. Een verder rommelige eerste helft waarbij beide
ploegen wat speldenprikjes uit konden
delen resulteerde niet in grote kansen,
waardoor Sporting ST met een voorsprong de rust in kon.

Na rust was het Sporting ST dat
de boventoon voerde en de grootste
kansen kreeg. RKSVN probeerde met
de lange bal de verdediging van de
tegenstander onder druk te zetten.
In de 53e minuut was het wederom
raak voor Sporting ST uit een corner
van Pim Smits. Een identieke corner
werd knap binnengekopt door de vrijstaande Sven Beurskens bij de eerste
paal, 2-0. Trainer Han wisselde vervolgens beide aanvallers voor twee verse
krachten. Stan en Marco moesten de
score in de laatste 25 minuten verder
opvoeren. Beide spelers kregen grote
mogelijkheden om het netje te doen
bollen, helaas zonder succes.

De gasten uit Neer hadden nog
steeds een sprankje hoop op een
punt en kozen voor een slotoffensief
in de laatste 10 minuten. Dit bracht
de verdediging van Sporting
aan het wankelen, maar dankzij
enkele fraaie reddingen van Bram
Willems bleef de stand op 2-0.
Tot in de 93e minuut leek het dat
de equipe uit Swolgen en Tienray
met een clean sheet kon gaan
douchen, maar niets bleek minder
waar. De nummer 7 van Neer schoot
knap binnen uit een lage voorzet,
2-1. Dit was tevens het eindsignaal
waardoor de drie punten in Swolgen
konden blijven.

Handhaving voor
VC Set Up/MVC ‘64 DS1
Door: volleybalvereniging Set up/ MVC’64
Door zaterdag 13 april van VC Bravo DS1 met 3-2 te winnen, handhaaft VC Set Up/MVC ‘64 DS1 uit Meerlo zich
in de promotieklasse en eindigt op een achtste plaats.
Zaterdag 13 april stond in Meerlo
de allesbeslissende laatste competitiewedstrijd tegen VC Bravo uit
Westerhoven op het programma.
Andere degradatiekandidaten hadden
eerder die dag punten gepakt dus
VC Set Up/MVC ‘64 DS1 moest aan de
bak. De eerste set ging gelijk op met
5-5, 8-10, 12-12 en 15-15. Er was
weinig krachtsverschil. De ploeg pakte
daarna een voorsprong met 19-16 en
22-19 maar die werd verspeeld.
Een spannende slotfase volgde die VC
Set Up/MVC ‘64 via 22-22 wist te
winnen met 25-22. Het eerste belangrijke wedstrijdpunt was binnen. Ook
de tweede set ging gelijk op via 6-3

naar 6-6 en 11-11. VC Bravo gaf niets
cadeau. Vanuit een achterstand van
11-14 kon Meerlo zich terug knokken
tot 15-15. Het werd zelfs 22-20 en
24-23. Toch wist VC Bravo te winnen
met 24-26. De teams waren aan elkaar
gewaagd. Ook in de derde set. Via 4-5
en 8-9 werd het 12-12. Het team
kwam op achterstand met 15-18 en
19-22 en kon die niet omdraaien.
De derde set werd met 20-25 verloren.
De vierde set moest gewonnen
worden om daarmee een belangrijk
punt te pakken tegen degradatie. De
set startte goed met 8-3 maar via 11-8
werd het 15-17. VC Set Up/MVC ’64
weigerde echter op te geven en punt

voor punt herpakte ze zich. Via 23-21
hield ze het hoofd koel en won met
25-22. Gelijktijdig werd in Veldhoven
door mededegradatiekandidaat Nuvoc
gespeeld tegen Flamingo’s ’56.
Om zeker te zijn van handhaving wilde
VC Set Up/MVC ’64 daarom per se de
vijfde set winnen. Via 3-1 en 6-4 werd
het 7-7, 9-9 en 11-13 waarop Meerlo
opnieuw vechtlust en veerkracht
toonde, terugkwam tot 13-13 en won
met 15-13. De ontlading was groot.
Op eigen kracht kan VC Set Up/MVC ’64
zich handhaven in de promotieklasse
ondanks een stroeve start van het
seizoen. Nuvoc verloor uiteindelijk van
Flamingo’s ’56 en degradeert.
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Zevende plaats

Trivia wint van Volt en
sluit seizoen af
Door: volleybalvereniging VC Trivia
De volleybaldames van VC Trivia D1 speelden op zaterdag 13 april haar laatste wedstrijd van het seizoen
tegen VC Volt D3 uit Haps. Trivia won thuis met 3-2.
De eerste set ging VC Trivia D1 vol
goede moed aan de slag. Er werd
verzorgd gespeeld en VC Trivia wist
de tegenstander onder druk te zetten.
Met een overtuigende stand van
25-13 werd de set binnengehaald.
In de tweede set ging het in eerste
instantie gelijk op, maar het lukte
VC Volt om de rollen om te draaien.
Met een sterke service wisten zij VC
Trivia onder druk te zetten, waar de

dames geen antwoord op hadden.
De set werd met 19-25 verloren. In de
derde set was VC Trivia gebrand op
een revanche en dat lukte dankzij een
sterke servicereeks. Met 25-8 werd de
derde set gewonnen en lag de overwinning binnen handbereik. Echter
wist VC Trivia het haarzelf weer
onnodig moeilijk te maken. Er werd
hard gewerkt, maar met veel persoonlijke fouten, waardoor de set met

23-25 verlies werd afgesloten. In de
vijfde set stonden alle neuzen weer
dezelfde kant op, want verlies van de
laatste wedstrijd wilden de dames
zich niet laten gebeuren. Het eigen
volleybalspel werd herpakt en de
laatste set werd met 15-11 door
VC Trivia gewonnen. Met deze drie
punten erbij, eindigt VC Trivia D1 dit
seizoen als zevende in de eerste
klasse.

Fris spelend Wittenhorst
wint fraai in Geldrop
Door: voetbalvereniging Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het in de laatste weken getergde RKsv Wittenhorst uit Horst moest zondag 14 april in Geldrop proberen om
het blazoen wat op te poetsen. In het verleden speelden de Horstenaren tegen deze ploeg goede wedstrijden en
vaak met succes. Dus men kon met enige hoop richting Brabant afreizen.
Aan het begin konden de oranjemannen nog niet veel uitrichten. Na
een doelpoging van Geldrop was het
de ploeg van Ton Kosterman die het
spel overnam. Rond het half uur kon
Joost van Rensch voor gevaar zorgen.
Het schot ging net naast. Even later
had spits Thom Derks met een goede
actie de pech dat de bal via de
onderkant lat het veld weer terugsprong. Wittenhorst bleef het spel
dicteren. En vrije trap van Marco
Daniëls ging net naast. Zodoende
konden de ploegen met een brilstand
de thee gaan opzoeken.
Na de thee bleven de Horstenaren

met veel inzet proberen om een verdiende voorsprong te creëren. Het was
er enkele keren dichtbij. Vooral de
acties van Joep Beurskens en Michiel
Hanssen deden hopen dat de verlossende treffer zou vallen. De bal tegen
de paal via Thom Derks had een beter
lot verdiend. In de 72e minuut kwam
dan waar de oranjehemden recht
op hadden. Uit een afvallende aanval kreeg Joost van Rensch de bal en
uit een formidabel schot gebeurde
het. In de rechterbovenhoek verdween de bal, kansloos voor doelman
Rob Vermeulen, 0-1.
Geldrop kreeg niet de kans om

zich te herstellen. Wittenhorst bleef
het vijandelijk doelgebied opzoeken.
Uit een vrije trap van Marco Daniels
belandde de bal onverwachts in het
doel. Dit betekende de 2-0 voorsprong
voor de ploeg van aanvoerder Bart
Zanders.
In de slotfase kregen beide ploegen nog enkele kansjes. De bezoekers
hadden nu de prachtige taak om deze
voorsprong vast te houden. Het laatste
fluitsignaal bevestigde dat het eerste
elftal een puike prestatie had neergezet. Komend paasweekend de dubbele
confrontatie met kampioenskandidaat
ZSV uit Deurne.

Vertrouwen weg

Hegelsom zakt
verder weg na
nederlaag
Door: Leo Everaerts, voetbalvereniging VV Hegelsom
De voetbalmannen van VV Hegelsom speelden op donderdag
11 april hun tweede inhaalwedstrijd op rij tegen de Stormvogels uit
Siebengewald. Bij een nieuwe nederlaag zou Stormvogels Hegelsom
op de ranglijst passeren. Hegelsom verloor met 1-2.
De rood-witten begonnen sterk
en de eerste kans was voor Guido
Kauffeld die vrije doorgang kreeg
en vrij voor keeper Hopman net
voorlangs schoot. Hegelsom had
een licht overwicht maar wist nog
geen kansen te creëren.
Toch kwam Hegelsom op een
verdiende voorsprong.

Licht overwicht,
geen kansen
In de 24e minuut kopte Guido
Kauffeld de bal prachtig binnen op
een goed genomen corner van
Damian Linders. Hegelsom bleef
gevaarlijker en even later kopte
Djen Vercoulen in een identieke
situatie uit wederom een corner
maar net over. In de 40e minuut
schoot Joey Joosten na een prachtige aanval maar net over.
Uit het niets kwam Stormvogels
net voor rust toch op 1-1. Na slecht
wegwerken aan Hegelsom zijde
werd de bal opnieuw voorgezet.
Djen Vercoulen gleed weg,

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

Thijn Fransman bleef koel en
schoof de bal onhoudbaar voor
keeper Hagens binnen. Een flinke
domper net voor rust.

Dichtbij gelijkmaker
Na de pauze kwam
Stormvogels beter in de wedstrijd. Ze kwam in de 55e minuut
zelfs op voorsprong. Jordi Tissen
werd niet gedekt en kreeg op
links vrije doorgang en schoof de
bal in de verre hoek binnen en
zette Hegelsom op achterstand.
De hardwerkende mannen van
coach Joosten waren enkele malen
dicht bij de gelijkmaker na enkele
hachelijke situaties voor het doel
van Stormvogels. Dorian Teensma
kreeg nog de beste kans, maar
schoot van dichtbij op keeper
Hopman.
Zo bleef het uiteindelijk 1-2
waardoor Hegelsom verder wegzakt. Het wil helaas nog niet erg
lukken na de winterstop met
Hegelsom. Het scoort moeizaam en
het vertrouwen is weg.

Autobedrijf

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

PERFECT FINISH BV
Olsredlem/Brovoc C1
seizoenskampioen
De dames van Olsredlem/Brovoc C1 zijn kampioen geworden in hun competitie. Sinds januari
vormt de groep een samengesteld team uitkomende voor Melderslo en Broekhuizen(vorst). De
meiden wonnen op zaterdag 13 april de wedstrijd met 3-1 van Livoc Liessel MC1. De volleybalclub
feliciteert de dames met de prestatie.

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Evangelie Bisschop
Harrie Smeets
Bisschop Harrie Smeets leest op de eerste en tweede paasdag,
zondag 21 en maandag 22 april, voor uit het Evangelie van Pasen.
Dit doet hij vanuit de kapel van het Bisschopshuis in Roermond. Dit is te
beluisteren via Radio Reindonk.

Horst aan de Maas

Sprekende tuinen
In het kader van Horst aan de Maas 800 worden in Horst aan de Maas en net over de grens acht sprekende
tuinen geopend. Op speciale tekstborden wordt de herkomst uitgelegd van zo’n 250 spreekwoorden. Op zaterdag 20 april gaat het project officieel van start.

Op de tekstborden die in de tuinen
staan, wordt de herkomst van uitdrukkingen uitgelegd uit het dagelijkse
leven die in de afgelopen eeuwen zijn
ontstaan. De sprekende tuinen zijn te
vinden in Broekhuizen (Theetuin De
Roode Vennen), Grubbenvorst

(Dagbesteding De Naobere), Lottum
(Rosarium), Broekhuizen
(Maaspaviljoen Hoëg), Tienray
(Kruiswegpark), America (Het
Beukenhof) en Meterik (Molen
Eendracht maakt Macht). De achtste
tuin ligt 100 meter over de provin-

ciegrens, in het Toon Kortoomspark in
Deurne. Op zaterdag 20 april gaat het
project van start bij de molen in
Meterik. Wim Hendrix en Ger Gubbels
geven acte de présence en gaan vanaf
11.00 uur al woordspelend de tuinen
openen.

Laatste vertoning documentaire

‘De hemel op aarde’
Aansluitend geeft hij een uitleg
wat Jezus Christus bedoelt met zijn
woorden van het Heilige Evangelie.
De toespraak is te luisteren via Radio

Reindonk vanaf 10.00 en 14.00 uur
op eerste en tweede paasdag. Ook is
zijn toespraak te horen via de website www.axideo.nl

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen
van aardbei- en aspergeplanten.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de documentaire ‘De Hemel op Aarde’, die op dinsdag 23 april
voor de derde en laatste keer te zien is in De Leste Geulde in Horst. De documentaire wordt vertoond ter gelegenheid van Horst aan de Maas 800.
Tijdens ‘De Hemel op Aarde’
wordt de kijker door duizend jaar
geschiedenis van de Lambertuskerk
geloodst: via de Abdij van Averbode,
nu België, naar de familie van
Wittenhorst en toont de groei van de

kerk door de eeuwen heen. De
documentaire belicht ook de discussies over de kerk tot aan de dag van
vandaag.
Tot slot komt de erfenis van
duizend jaar kerk aan bod. De bijzon-

dere en rijke middeleeuwse beeldenschat van de Lambertuskerk neemt
daarbij een prominente plek in.
De toegang is gratis en aanmelden kan door een mail te sturen naar
docuhemelopaarde@gmail.com

Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST 40 UUR M/V
Werkzaamheden zijn o.a.:
• telefonisch en persoonlijk te woord staan van klanten en
leveranciers;
• vastleggen en opvolgen van gemaakte afspraken;
• opstellen van offertes;
• administratieve en logistieke afhandeling.
Wij vragen:
• minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal;
• zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;
• communicatief sterk, oplossingsgericht, daadkrachtig;
• agrarische achtergrond is een pre.

Heb jij groene vingers en ben je commercieel ingesteld?
Stuur dan je cv naar: Vissers Plant Innovators, t.a.v. Ruud van Bommel
Midden Peelweg 10, 5966 RE America
T: 077 464 81 00
E: ruud@vissers.com
www.vissers.com

Zilver voor documentaire
De documentaire Peelkolonie Griendtsveen van Horstenaar Arie Stas is zondag 14 april op de
Limburgse Filmdagen bekroond met zilver. De documentaire vertelt de geschiedenis van
Griendtsveen. In het bijzonder worden ook de woon- en werkomstandigheden van de turfstekers/
seizoenswerkers en het personeel in dienst van Van de Griendt belicht. Ook de positie, rol en
betekenis van de familie Van de Griendt komt in de documentaire aan de orde. De documentaire is
ook genomineerd voor het landelijk Nova-festival, dat op 2 en 3 november wordt gehouden.
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Workshop
hooggevoeligheid
in bieb Horst
In de bibliotheek in Horst verzorgt Lea Hendriks op dinsdag 21 mei
een interactieve workshop over hooggevoeligheid. De workshop duurt
van 19.30 tot 21.30 uur.
15 tot 20 procent van de bevolking is hooggevoelig. Een hooggevoelig persoon is meer dan
gemiddeld gevoelig voor indrukken
en prikkels en merkt meer signalen
en details op. Al deze indrukken worden dieper verwerkt en hebben dus
meer impact. Hoe zie je dit dan terug
bij kinderen? En wat helpt om al deze
indrukken te kunnen verwerken? Wat
kun jij als ouder, leerkracht of voor

jezelf daarin betekenen? Deze vragen
worden besproken tijdens de workshop.
Lea Hendriks is hooggevoeligheidsdeskundige, geeft trainingen
aan professionals hierover en heeft
een praktijk waarin ze kinderen, jongeren en volwassenen begeleidt met
hun hooggevoelig zijn.
Aanmelden voor de workshop
via lea@begeleidenmetgevoel.nl

Cursus planten
en bloemen kijken
door IVN
IVN De Maasdorpen organiseert de cursus ‘Wat bloeit daar?’.
De cursus wordt gehouden op 19 mei, 2, 16 en 30 juni en
op 25 augustus. De workshop is bedoeld voor iedereen met
belangstelling voor wilde planten en bloemen.

Vijf zondagochtenden, verdeeld
over het voorjaar en de zomer,
nemen ervaren plantenkenners de
deelnemers mee naar buiten. Er is
een wandeling door één van de
natuurgebieden van Horst aan de
Maas.
Tijdens deze tocht leren de
deelnemers de belangrijkste bloei-

ende planten van dat moment
kennen. Ook leren de geïnteresseerden waarop gelet moet worden bij
het herkennen of het op naam
brengen van planten. Voor meer
informatie, kijk dan op de website
van IVN De Maasdorpen of bel naar
Joke Bussemakers, 077 467 32 64.
(Foto: Miep Philipsen)

Paaswandeltocht
in Horst
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray organiseert op eerste
paasdag, zondag 21 april, de jaarlijkse Paaswandeltocht in de Kasteelse
Bossen in Horst.
Zowel jong als oud kan aan de
gratis wandeltocht meedoen.
Onderweg mogen verschillende
opdrachten worden uitgevoerd,
waaraan prijzen zijn verbonden.
Inschrijven en starten kan tussen 13.30 en 14.30 uur in het clublokaal Trefhove in Horst. Geparkeerd
kan worden op de parkeerplaatsen van RKsv Wittenhorst aan de

Wittebrugweg in Horst. De finish is in
het clublokaal en ook de prijsuitreiking vindt hier tussen 17.00 en 18.00
uur plaats. Tijdens de prijsuitreiking
ontvangen alle kinderen een attentie. Voor de volwassen deelnemers
aan de Paaswandeltocht, die aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking, met
het beste resultaat van de opdrachten zijn diverse prijzen beschikbaar.
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Sponsor-Doedag in
Speulbos Tienray
De werkgroep Speulbos Tienray organiseert op zaterdag 20 april van 13.30 tot 17.30 uur een Sponsor-Doedag
in de speeltuin aan de Pastoor Maessenstraat in Tienray. Het doel is om geld in te zamelen voor de aanleg van
een avontuurlijk speelbos bij de dorpsspeeltuin.
Kettingzaagkunstenaar Roel van
Wijlick van ‘Boom tot Beeld’ zal een
demonstratie geven van het maken
van houten beelden. Anke Tacken,
organisator van het evenement:
“Houten dierenbeelden zullen ook
een plaatsje krijgen in het kabouterbos dat we dit jaar nog willen aanleggen voor de kleintjes.” Kinderen
bakken en verkopen tijdens de
doedag cupcakes en ranja. In de middag is er ook de mogelijkheid om een
stukje vlees te eten van de barbecue. Naast het eten en drinken zijn er
ook actieve activiteiten te doen. Zo
kunnen kinderen kabouters knutselen en geschminkt worden. Ook zijn
er buitenspellen te doen. Werkgroep
Speulbos zal diezelfde middag een
bord onthullen met een 3D-impressie
van het speelbos. Het idee voor een
speelbos is ontstaan vanuit de wensen van de kinderen van Tienray. Zij
vonden de huidige speeltuin saai en
klein. Kinderen en ouders hebben
daarna de handen ineen geslagen en
hebben samen een plan ontwikkeld.

Daarbij worden zij ondersteund door
het Dorpsoverleg Tienray, Stichting

’t Speulhuukske, Kern met Pit en de
Gemeente Horst aan de Maas.
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Aspergerie in
De Locht
Openluchtmuseum De Locht in Melderslo organiseert op zondag
28 april een dag in het kader van asperges. Er zijn die dag tal van
activiteiten gepland rondom deze ‘Koningin van de groente’.
Het museum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur en de demonstraties
beginnen om 11.00 uur.

Basisscholen halen certificaat
Vreedzame School
De teams van basisschool De Bottel in Lottum en basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst
hebben op maandag 1 april hun certificaat ontvangen van de Vreedzame School. Dit was op de laatste studiebijeenkomst van een tweejarig implementatietraject. Voor dit traject is onder andere een
grondwet opgesteld. Deze vormt de basis voor een gezond pedagogisch klimaat met heldere regels
en afspraken op school en in de klas. Ook is beleid gemaakt op het gebied van sociale veiligheid. Dit
schooljaar zijn er 24 mediatoren opgeleid, die meehelpen om conflicten op te lossen in de pauzes.

Tijdens deze dag serveert de
meesterkok van het museum
Locht-aspergehapjes. Ook is er een
gratis proeverij van Lochtaspergesoep. De asperge in zoetzuur
van Teboza is ook te proberen voor
bezoekers. Daarnaast is het
Wijnmakersgilde Dionysos nog
aanwezig om de bezoekers passende wijnen en dranken te laten
proeven. Aspergekweker Camps
demonstreert verder het wassen,
sorteren en veilingklaar maken van

asperges. Mevrouw Teeuwen vertelt
over het wecken van asperges en
vruchten. Bezoekers kunnen ook zelf
een keer asperges steken onder
begeleiding van een deskundige.
Ook kunnen ze via de originele
veilingklok dagverse asperges
kopen. Kinderen kunnen zich vermaken in het kinderparadijs met
mini-kermis en ze kunnen ook zelf
brood bakken. Op het terras is er
livemuziek van de band Good
Company.

Dodenherdenking
in America
In America worden op zaterdag 4 mei de mensen herdacht die hun
leven gaven voor de vrijheid. Deze herdenking wordt georganiseerd
door het comité Zwarte Plak/Brabantse Peel.
Op 4 mei wordt er om 19.30 uur
verzameld bij het Peelmuseum aan
de Griendtsveenseweg. Vandaar uit
volgt er een stille tocht naar het
monument. Daar vindt één minuut

stilte plaats. Vervolgens zijn er enkele
sprekers aan het woord en leveren
kinderen van groep 8 van de basisschool een bijdrage. Daarna is er een
bijeenkomst in het Peelmuseum.

Horst aan de Maas 800

Paardenzegening
in Lottum
Stichting Paardenmarkt Lottum organiseert op zondag 28 april een
speciale paardenzegening. Dit vindt plaats in het kader van viering
Horst aan de Maas 800.

JOUW KENNIS DOORGEVEN
IN HET ONDERWIJS?

ROC TER AA HELMOND ZOEKT EEN

DOCENT
28371

PLAAT- EN CONSTRUCTIEWERK

De paardenzegening wordt
georganiseerd in samenwerking met
de ruiterclub van Lottum.
De Lottumse paardenmarkt, jaarlijks
in november, kent een heel lange
historie. Er zijn diverse documenten
uit 1637,1648 en 1653 bekend,
waarin melding wordt gemaakt van
deze Lottumse markt. Dit jaar is er
voor het eerst op zondag 28 april een
paardenzegening en bij voldoende
deelname ook hardrennen. Daarnaast
is er een buitenrit voor deelnemers
met paard. Voor de kinderen is er een
springkussen aanwezig.

Deelnemers met paard krijgen gratis
een brunch aangeboden. De dag
begint om 11.00 uur mee mis in
Rijhal Hoogveld in Lottum. Daarna is
er een brunch, om 13.30 uur gevolgd
door de paardenzegening met
aansluitend het paardenrennen.
Om 14.00 uur start de buitenrit en
om 15.00 uur is een show van de
Voltigegroep Horst aan de Maas.
Aanmelden voor de brunch is verplicht. Dit kan via info@paardenmarktlottum.nl of sijberspiet@gmail.
com of 06 26 44 44 35 en pdeboerlottum@gmail.com of 06 53 16 89 26.

Paasdagen
in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo zijn er tijdens de paasdagen, 21 en 22 april, verschillende activiteiten en demonstraties.
Speciaal voor kinderen staat op
beide dagen een broedmachine
opgesteld waarin kuikentjes uit het
ei komen. Daarnaast is er voor hen
een eierspeurtocht en een demonstratie van de veilingklok. Verder is
de expositie De kracht van 16 kernen

te zijn. Dit is een expositie over de
dorpen van Horst aan de Maas in het
kader van Horst aan de Maas 800.
Het museum is op beide dagen
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl
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Imago-onderzoek Open
luchtmuseum De Locht
Openluchtmuseum De Locht in Melderslo houdt een imago-onderzoek. Het museum wil zo graag in beeld
brengen hoe mensen over De Locht denken.
De laatste jaren is er veel veranderd in het Openluchtmuseum. Er is
heel wat bijgebouwd, zoals een kapel
en een champignonpaviljoen waar
informatie over de teelt en verwerking van champignons te vinden is.
‘’Toch krijgen we af en toe in de wandelgangen mee dat men het maar
‘ouwe kroam’ vindt’’, constateert
Mart Peters, voorzitter commissie PR.

Het onderzoek brengt het imago van
het museum in beeld en biedt handvatten voor eventuele veranderingen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
door Sanne Rempkens, communicatiestudent aan de Fontys Hogeschool.
Naast dat ze het beeld van de buitenwereld in kaart brengt, luistert ze ook
naar de ervaringen van eigen medewerkers en vrijwilligers. ‘’Op deze

manier weten we of het museum
aansluit bij de wensen en behoeften van bezoekers.’’ Aan de hand van
de resultaten worden er aanbevelingen gedaan om het museumbezoek
aantrekkelijker te maken voor jong en
oud.
Deelname aan het online onderzoek kan nog tot en met 25 april via
www.delocht.nl

Oranje Comité en Jongeren Gilde Sevenum

Koningsdag in Sevenum
In samenwerking met het Oranje Comité organiseert Jongeren Gilde Sevenum tijdens Koningsdag weer een
middagprogramma voor alle kinderen uit Sevenum en omstreken. De middag wordt om 13.30 uur afgetrapt met
de kindermarkt.
Vanaf 14.00 uur kunnen
kinderen een stempelkaart kopen.
Met deze kaart hebben ze toegang
tot diverse activiteiten, zoals de
bootjesrace, hink/stap/sprong en
panty kegelen. Daarnaast kunnen
kinderen zich laten schminken,

goudzoeken, stoepkrijten en staan er
verschillende springkussens. Voor de
creatievelingen is een knutselhoekje
ingericht, waar kinderen hun eigen
Koningsdagkroontje mogen maken.
Tussendoor is er een workshop van
Hosema, de gym- en turnvereniging

van Horst aan de Maas, waar
iedereen aan mee kan doen.
Voor degene die aan de Kindermarkt
deel willen nemen, zijn bloemen,
planten, dieren, etenswaren
en spullen boven 10 euro niet
toegestaan.
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Renantia Griendtsveen

Voorjaarsconcert
Muziekvereniging Renantia uit Griendtsveen organiseert op zaterdag 20 april haar voorjaarsconcert. Dit concert vindt vanaf 20.00 uur
plaats in gemeenschapshuis De Zaal.
Muziekvereniging Renantia staat
onder leiding van dirigent Jos de
Vos. Het concert wordt samen gegeven met bewoners uit het dorp zelf.
Naast de muziek die door Renantia
wordt verzorgd, wordt een aantal
nummers opgeluisterd door muzikale talenten als Romy Mennen,
Vera Keijsers, Mario van Ooij,
Hans van Asten, Henk Schriks en
Harrie Eijkemans. Het thema dit jaar
is ‘A Touch of Jazz’.

Er wordt echter niet alleen jazz
ten gehore gebracht. Het aanbod
van muziek is gevarieerd en het
programma is zo opgesteld dat het
volgens de organisatie iedereen aanspreekt. De presentatie is in handen
van Loek Sijbers.
Tijdens de pauze van het concert
wordt een drietal gouden jubilarissen
van Renantia in het zonnetje gezet
en wordt ook een aantal taarten verloot vanuit de verjaardagsactie.

Museum Sorghvliet
opent deuren
Museum Sorghvliet in Tienray opent vanaf woensdag 1 mei weer
haar deuren. Het museum stelt een collectie van oude ambachten en
gebruiksvoorwerpen uit de periode 1850 tot 1950 tentoon.
Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan de Jodenvervolging (verzetsstrijdster Hanna van de Voort),
de regio en het kloosterleven van de

Missiezusters in Tienray. Het museum
is iedere dag open, maar kan alleen op
afspraak worden bezocht. Voor meer
informatie bel dan naar 047 869 14 68.

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

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Horst centrum € 10,00
America buitengebied noord € 10,50
bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Passion
Horst aan de Maas 800
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gertrudiskerk Lottum

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

vr
19
04

Quiltcafé

Voorjaarsconcert Renantia

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Renantia
Locatie: gemeenschapshuis De Zaal Griendtsveen

Voorstelling Rare Gevallen

zo
21
04

Voorstelling Rare Gevallen
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Poespas
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Tijd: 09.00-11.00 uur
Organisatie: Natuur- en informatiecentrum Aan de
Drift en vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: Aan de Drift America

Open tuin
Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58 Lottum

Paasdagen
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: openluchtmuseum De Locht Melderslo

Passion
Horst aan de Maas 800

Paaswandeltocht

Prilpop

Tijd: vanaf 14.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: De Gortmeule Horst

Prilpop

Spellenmiddag en reünie HZPC Horst

Merlinpop

Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: HZPC Horst
Locatie: partycentrum Froxx Horst

Tijd: 14.30-02.00 uur
Organisatie: OJC Merlin
Locatie: Peschweg 1 Meerlo

Sponsor-Doedag
Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: werkgroep Speulbos Tienray
Locatie: speeltuin Pastoor Maessenstraat Tienray

ma
22
04

Tijd: 16.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

wo
24
04

Tijd: 14.30 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Molen Meterik

K ro n e n b e rg

Wildplukwandeling voor kinderen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
Locatie: Kasteelse Bossen Horst

Opening Sprekende Tuinen
Horst aan de Maas 800

Tijd: 14.30 uur
Locatie:
OJC Walhalla Sevenum
Horse
Driving

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

Tijd: tijdens Prilpop Sevenum
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Prilpop

Paasdagen

Voorronde LEF!
Horst aan de Maas 800

Prilpop

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gertrudiskerk Lottum

za
20
04

Paaswandeling Heere Peel en
Schadijkse bossen

Kinderworkshop mandala weven
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: museum De Kantfabriek Horst

Dauwtrappen
Tijd: 07.00-15.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

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

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

Welkom
Paard&Koets verhuist in 2018 naar het geografische en sportieve middelpunt van Nederland, België en
op ‘s werelds grootste mensportfeest
Duitsland: Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg (Limburg). Hier smelt het evenement samen
GRATIS
TOEGANG!
met
de Internationale
Menwedstrijden
Kronenberg samen tot ’s werelds grootste mensportfeest!
Horse
Driving
Paard&Koets 2018
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Driving Kronenberg
2018
kkoorr t i n g
Alles lerenHorse
over de mensport
• Jeugdmarathon
Tijdens Horse Driving Kronenberg gaat de top van internationale mensport
zijnde
op klassieke
zaterdag endressuur,
zondag geopend
• Bekendede
(internationale)
trainers
strijd met elkaar
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•
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&
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& vaardigheid
• Gezellig promodorp
•
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Koetstentocht
met
historische
rijtuigen
• Jonge talenten aan het werk
vrijdag: dressuur
Bekijk& het
volledige programma op:
zaterdag:Driving
marathonKronenberg
vaardigheid 2018
Horse
www.horsedrivingkronenberg.nl
& www.paardenkoets.nl
zondag: marathon & vaardigheid
Tijdens Horse Driving Kronenberg gaat de top van internationale mensport
de strijd met elkaar aan in de onderelen de klassieke dressuur,
spectaculaire marathon en spannende vaardigheid.

PAASWEEKEND

HALLO in Oostenrijk
De familie Coenen uit Grubbenvorst bezocht het Oostenrijkse
Neustift im Stubaital. Zij genoten acht dagen van hun wintervakantie. Tijdens een bergwandeling op een zwaar besneeuwde
route, vond de familie Coenen een rustmomentje om de HALLO te
lezen.
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HALLO RECENSEERT
‘Als ik de pijp uit ga...’ laat
zien dat het leven kort is
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De Kantfabriek

Kinderworkshop
mandala weven
In Museum de Kantfabriek in Horst is op woensdag 24 april een
kinderworkshop mandala weven voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
De workshop vindt van 14.00 tot 16.00 uur plaats.

Mathias Kraak uit Horst bracht onlangs zijn vijfde boek uit: ‘Voor ik de pijp uitga…’. Het boek vertelt het
fictieve verhaal van Rik en zijn drie zoons: Wil, Den en Tonie. Als Rik, die al op leeftijd is, erachter komt dat hij
een terminale vorm van kanker heeft, besluit hij een bucketlist op te stellen, die hij samen met zijn zoons af wil
werken.
De lijst bevat de
meest bizarre en
surrealistische
punten. Rik wil onder
andere meedoen aan
een frikandelleneetwedstrijd, een
eikelpiercing laten
zetten, bungeejumpen uit een luchtballon en meedoen aan
‘Te land, Ter zee en
in de lucht’. Hoewel
ze er wat twijfels
over hebben – de
wensen van Rik zijn
niet per se doorsnee
en zeker niet ongevaarlijk – stemmen
de jongens toch in
met de wens van
hun stervende
vader. Ze starten
met het afstrepen
van de bucketlistpunten. Voordat ze
al Riks wensen
echter hebben
kunnen vervullen,
komt hij al te overlijden.

Broederliefde
Riks zoons besluiten als eerbetoon aan hun vader om zijn bucketlist
af te maken. Dat leidt tot humoristische gebeurtenissen en enkele bizarre
plot twists, maar versterkt bovenal de
band tussen de drie broers. Ook dit
was een wens van hun vader, omdat
dit niet vanzelfsprekend was vóór
zijn dood. Zoons Wil en Tonie hadden

namelijk al jaren geen contact gehad
vóór ze hoorden dat hun vader terminaal ziek was. De manier waarop ze
elkaar terugvinden in het boek en de
broederliefde die tussen de jongens
ontstaat, benadrukt het familiaire element van het verhaal op een mooie
manier.

Humor en taalgebruik
Hoewel het verhaal af en toe wel
wat snel lijkt te gaan, weet de auteur

door de fantasierijke elementen de
aandacht van de
lezer wel vast te
houden. Het taalgebruik is af en toe
wat grof, maar dat
is in stijl met de
humor, die wat aan
de donkere kant is.
De humor en
het taalgebruik zorgen er bovendien
voor dat het verhaal
redelijk luchtig blijft,
ondanks de zware
thema’s als familieruzies en de dood
waar de auteur de
lezer mee belast.
Die luchtige toon en
de donkere humor
maken het verhaal
enerzijds dus goed
leesbaar. Anderzijds
zijn het wel elementen waar je als lezer
van moet houden om
dit boek te kunnen
waarderen.

Donderslag
Het einde van het boek komt als
een donderslag bij heldere hemel
en op deze manier brengt de auteur
een belangrijke boodschap aan de
man. Het abrupte einde doet de
lezer namelijk beseffen dat het leven
kort is en dat je maar het best alles
eruit kunt halen wat erin zit. Het kan
immers zomaar afgelopen zijn.
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NU IN DE VERKOOP
TE KOOP! VRIJSTAANDE WONING
GELEGEN IN BUITENGEBIED VAN HORST

CAMPAGNEWEG 14 HORST-METERIK
Interesse?
www.startpuntwonen.nl of bel 077 - 260 00 00

In het museum zijn momenteel
veel geweven kunstwerken te zien.
Mandala is het oud-Indiase woord
voor cirkel. Cirkels zijn overal te
vinden. In de natuur, vensters of
patroon op stof. Een mandala wordt
getekend en gekleurd, geborduurd
en ook geweven.
Weven is een soort vlechten en is
al heel oud. In de ijstijd werd er al
geweven. Tijdens de workshop gaan

de kinderen rondweven met verschillende kleuren en garens. Het kartonnetje dient als lijstje. Wie wil kan ook
kralen meeweven.
Na afloop mag het werk mee
naar huis worden genomen.
Ouders of begeleiders van de deelnemende kinderen zijn niet aanwezig in het cursuslokaal tijdens de
workshop. Aanmelden kan via
cursus@museumdekantfabriek.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek

Horst

Fit- en gezondheidstest in
America
In gemeenschapshuis Aan de Brug in America vond vrijdag 12 april een fit- en gezondheidstest
plaats. Deze test was opgezet vanuit de professionals van het LaefHoes, samen met mensen van
Sport aan de Maas, ondersteund door een groot aantal vrijwilligers. In totaal 85 deelnemers, allemaal 60+-ers, werden onderworpen aan een aantal tests om de fitheid en de gezondheid te testen.
“Iedereen was enthousiast over dit mooie initiatief en het is voor herhaling vatbaar”, aldus de
organisatie. Na de test was er voor ieder een eindgesprek, eventueel aangevuld met een gesprek
met de diëtiste of een gesprek over Positieve Gezondheid.

DE LEUKSTE BANEN IN DE METAALTECHNIEK!
VRIJDAG 26 APRIL 2019 • 16:00-19:00 UUR • STAYERHOFWEG 6, WANSSUM

kruisweg
Heilige mis

15.00
11.00

Broekhuizen
zondag

Meerlo

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

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

(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

VOOR STARTERS, DOORSTROMERS
EN ERVAREN TECHNEUTEN OP ZOEK
NAAR EEN NIEUWE UITDAGING!

vrijdag
zondag

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

Venray

KERSTEN BANENMARKT

America

Spoedgevallendienst
19 t/m 21 april 2019
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65
22 t/m 25 april 2019
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Grubbenvorst

Hegelsom
vrijdag
zondag

kruisweg
Heilige mis

15.00
11.00

Horst (Lambertus)
vrijdag
		
zaterdag
		
		
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag

kruisweg
15.00
Heilige mis
18.30
Dichterbij
15.30
Broodzegening 17.00
Paaswake
20.00
Stille leesmis 08.30
Hoogmis
10.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
vrijdag
zondag
donderdag

kruisweg
Heilige mis
Rozenkrans

15.00
09.30
17.30

kruisweg
Heilige mis

15.00
09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Meterik
vrijdag
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag
		

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

www.werkenbijkersten.nl/events
T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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
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i.s.m.

•

Vind de woorden die hiernaast staan opgesomd terug in het vierkant (horizontaal,
verticaal en diagonaal) en streep ze door.

•
•

Noteer de letters die je overhoudt in
de balken onderin. Daar ontstaat een zin.

•

Ga naar www.horstaandemaas800.nl en
klik onder ‘Wetenswaard’ op ‘Prijspuzzel’.

•
•

Klik op ‘Oplossing doorgeven’.
Beantwoord een paar vragen en vul de
oplossingszin in.

•
•

De deelnemer die gewonnen heeft,
ontvangt persoonlijk bericht via e-mail.

•

Inzenden kan uiterlijk tot 7 mei 2019.

Agenda
Wanneer?
20.04 - 01.10

21.04

28.04

Medio mei 31.12

D NI

NED

N

N

ERLA

Opening
Sprekende
Tuinen

Menskracht, moed

Op 20 april 2019 is iedereen het fenomeen Sprekende Tuin inwelkom in Meterik bij de sym- troduceren.
bolische opening van een achtDe Sprekende Tuinen zijn te vintal Sprekende Tuinen.
den in Broekhuizen (theetuin de
Dwars door onze gemeente wordt Roode Vennen en Maaspaviljoen
u de kans geboden om taal te ont- Hoëg), in Lottum (Rosarium),
dekken. In ‘taalparken’ wordt op tussen Sevenum- Grubbenvorst
speciale tekstborden de herkomst (dagopvang de Naobere), Tienray
uitgelegd van zo’n 250 spreek- (Kruiswegpark), Meterik (Molen
woorden. Uitdrukkingen die uit het Eendracht maakt Macht), America
dagelijkse leven in de afgelopen (de Beukenhof) en het Toon Koreeuwen zijn ontstaan: we gebrui- tooms Park bij Griendtsveen.
ken ze als vanzelfsprekend in ieder
Molen
gesprek, maar weten vaak niet
Meterik,
waar ze vandaan komen. De uitleg
opening
vertelt veel over het dagelijkse le11.00 uur
ven van toen.
Taalkunstenaars Wim Hendriks en
Ger Gubbels zullen in de Sprekende
Tuin van Meterik al woordspelend

Henri Vullinghs terug
in Grubbenvorst

Pastoor Henri Vullinghs toonde grote moed, maar zijn verzet bekocht
hij met de dood. Hij stierf in Bergen
Belsen aan zware mishandeling en
uitputting. Al voor de oorlog koesterde hij grote weerzin tegen het
fascisme en werd in Limburg een
van de grootste organisatoren van
hulp aan piloten, onderduikers en
Joden. Geboren als zoon van de Sevenumse bierbrouwer, werd hij o.a.
pastoor in Grubbenvorst, vanwaar
hij zijn verzet organiseerde.

10.05 - 31.12

11.05

15.05

17.05 - 19.05

19.05 -25.08

Wat?

Waar?

Opening Sprekende Tuinen
Tuinen die gezegden uit onze
taal verklaren
LEF voorronde
1e voorronde zoektocht naar
muziektalent tijdens Prilpop
Paardenzegening
Eerste paardenzegening in
Nederland
Expo Henri Vullinghs
Onthulling gedenksteen en glas
in loodraam in La Providence

Meterik, Molen
11.00 uur

Tienray, een markante
geschiedenis
Opening historische borden
Opening
Vensters op Lambertus
Grafische verwijzing naar
beeldenschat kerk
Rundje um Hundje
Verbindend sportmoment
Parched
Speelfilm in kader 100 jaar
Vrouwenkiesrecht
www.filmtheater.nu
Grubbenvorster Revue
Geschiedenis hotel Breidenbach
Expositie Kantfabriek
Technieken om stoffen te
bewerken

soldaten kunnen niets meer doen.
Nu is het de beurt aan ons. Wij zulExact op de dag af nadat hij
len de Duitsers dwarszitten waar
75 jaar geleden In Grubbenwij kunnen.” Glazenier Max Weiss
vorst werd gearresteerd door
heeft een glas in lood raam verOp 10 mei 1940, op het moment vaardigd met beeltenis van pastoor
de Duitse Sicherheitspolizei
komt Henri Vullinghs op 1 mei van de invasie door de Duitsers, Vullinghs. Dat raam wordt geëxposprak hij vanaf de preekstoel: “Onze seerd in La Providence.
2019 weer ‘thuis’.

TV800 in april!

0.NL

Doorlopende

Wat moet je doen?

Win een wellness arrangement
met overnachting en 3 gangen diner

UW I

AAS80

Doe mee
en win!

01.05 - 31.12

E

ANDEM

wordt de capsule geopend. In Kronenberg gaan we op
zoek naar oude Solexen, Kreidler’s of Puch’s die meeJongeren uit Horst aan de Maas maken een kunstwerk doen aan de Hemelrit op Hemelvaartsdag. Verder een
dat in een tijdscapsule wordt ingemetseld in de muren ode aan het dorp Meerlo en gaan de medewerkers van
van het Kasteel Huys ter Horst. Over 50 jaar, in 2069, Gewoon Doen weer op pad voor de TV800-quiz.

Walhalla,
Sevenum
Manege Lottum
11.00 uur
Vanaf 14.00
uur Pastoor
Vullinghsplein,
Grubbenvorst
Tienray

Atrium
Lambertuskerk,
... uur
Horst-centrum

Galerie
Pacha Mama
Meerlo, 20.00
uur
‘t Haren,
Grubbenvorst

Kantfabriek,
Horst

Voorafgaand hieraan wordt op het
Pastoor Vullinghsplein een herdenkingstegel onthuld. Sevenum kent
een Pastoor Vullinghsstraat.
Grubbenvorst, 14.00 uur

De uitzending van de zevende aflevering van
TV800 staat gepland voor zaterdag 27 april
vanaf 18.00 uur bij TV-Reindonk, en natuurlijk
ook te zien via Facebook en www.horstaandemaas800.nl

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

275 x 215 cm

4.999,-

HEERLEN

In de Cramer 148

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

Geen ervaring nodig!
Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

WWW.SUPERKEUKENS.NL

spoelbak en werkblad.

combi-magnetron, vaatwasser, koelkast,

Inclusief afzuigkap, inductiekookplaat,

•
•
•
•

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

uiterlijk door de combinatie van RVS

Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens
Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

Deze greeploze keuken heeft een modern

•
•
•
•

• Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
• Je volgt cursussen en trainingen
• Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

greeplijsten en een strakke afwerking.

WAT KUN JE VERWACHTEN?
• Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
• Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
• Uitstekende after-sales service verlenen

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

WAT GA JE ZOAL DOEN?

Luanda

GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?
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Jij maakt ‘m super

Jij maakt ‘m super

