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‘We zien aope’
De vierde Grubbenvorster revue vond in het weekend van vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 mei plaats in gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst. Zo’n honderdvijftig mensen voor en achter de schermen hielpen mee aan de revue, die de naam ‘We zien aope’ draagt. “We hebben veel nieuw talent”, vertelt Miriam Wijnen, één van
de schrijvers van het verhaal. “Ik denk dat er zo’n 30 procent van de vorige revue meedoet en de rest voor het eerst”, geeft Wim aan. “Wat leuk is, is dat sommige mensen
speciaal naar Grubbenvorst terugkomen om mee te doen. Er is ook een achtjarig meisje dat thuis Nederlands spreekt en voor de revue dialect heeft leren praten.”

Gemeenteraadsvergadering Horst aan de Maas

Onderzoek naar collectief advies
woningverduurzaming
Het college van B&W van Horst aan de Maas gaat onderzoek doen naar
de mogelijkheid om een collectief advies aan te bieden in de stimuleringsregeling woningverduurzaming. Met een collectief advies kunnen
mogelijk meerdere woningbezitters geholpen worden ten opzichte van
wanneer individueel advies gegeven wordt.
honderd woningen. Zo’n advies kost
175 euro, voorheen was dit gratis.
Daardoor moet dit advies voortaan
proactief aangevraagd worden door
inwoners.

Meer bereik

Verduurzamen

In een voorstel van
D66+GroenLinks, CDA en PvdA willen de partijen onderzoek laten doen
naar het aanbieden van een collectief advies. Uit dit onderzoek zou

In een ander voorstel, ingediend door CDA, PvdA, Essentie en
D66+GroenLinks, vragen ze het college onderzoek te doen om huizenbezitters te helpen met hun

bestaande woning te verduurzamen
en levensloopbestendig te maken.
Ook moet er gekeken worden in het

onderzoek welke risico’s dit mee zou
brengen. Het voorstel werd unaniem
aangenomen.

Nieuw in Venlo!

Nu
10%
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bij je
aankoop
10%

Dat blijkt uit een aangenomen
voorstel tijdens de gemeenteraadsvergadering van Horst aan de Maas
op dinsdag 21 mei. De ambitie is dat
alle circa 13.000 koopwoningen in
Horst aan de Maas energiezuinig en
aardgasloos zijn in 2050, daarvoor is
de regeling opgezet. Verduurzaming
van een woning begint met een
goed advies. Binnen de stimuleringsregeling woningverduurzaming
is tot 2021 ruimte voor advies van

kunnen blijken dat met hetzelfde
subsidiebedrag, meer dan honderd
woningbezitters kan worden bereikt.
De partijen zijn bang dat met het
oude beleid mogelijk niet alle woonkernen worden geholpen met deze
aanpak. Er worden zo dus uiteindelijk meer mensen bereikt. Het voorstel werd aangenomen tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
21 mei.

   
 

Cadeau
cheque

Bij aankoop vanaf €750 ontvang je
10% over je aankoopwaarde cadeau!
Te besteden bij Trendhopper, Xooon, Henders & Hazel in Venlo.
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Vernieuwing foyer en verduurzamen

MFC De Meulewiek maakt
renovatieplannen bekend
Gemeenschapshuis De Meulewiek in Meterik wordt vernieuwd.
Plannen over de toekomst van het MFC werden gepresenteerd tijdens een
dorpsraadsvergadering op donderdag 16 mei in café Kleuskens in Meterik.
Het MFC bestaat uit twee gedeelten: het oude (1967) en het nieuwe
(2004). Door de jaren heen is het
vooraanzicht aan de Sint Jansstraat
verouderd en toe aan vervanging.
Ook wil het stichtingsbestuur van
Gemeenschapshuis De Meulewiek
verschillende gedeelten in het gebouw
renoveren om zo meer uitstraling te
krijgen. Thijs Wagemans van De
Meulewiek: “Het gebruik is de afgelo-
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pen jaren steeds toegenomen. Toch is
het nog niet gezellig genoeg. Het vergt
ook nog wat onderhoudsplannen wat
ook aangepakt moet worden.”
Het bestuur wil het MFC klaar
maken voor de komende tien jaar.
Onder andere de foyer wordt verbouwd. “Dit moet een open, lichte en
belevingsvolle ruimte worden met een
warme en huiselijke sfeer. Het is een
donkere ruimte, daarom realiseren we

een glazen voorgevel. Daarnaast wordt
de toilettengroep gesloopt. Het interieur, meubilair en inrichting worden
vernieuwd en vervangen.” Een ander
puntje waarop het MFC stappen in wil
maken, is duurzaamheid. “In een MFC
moet goed omgegaan worden met
toegankelijkheid, duurzaamheid en
energiegebruik. Zo willen we onder
andere zonnecollectoren plaatsen op
de oudbouw. Het dak moet wel vernieuwd worden, want het is toe aan
vervanging”, aldus Wagemans.
Het is belangrijk voor het bestuur
dat het MFC geen commerciële of

Jagers mogen op vossen
Horster Kasteelpark schieten
De gemeente Horst aan de Maas ervaart overlast door de toename van vossen. De beesten zouden verschillende dieren hebben gedood de afgelopen tijd. Daarom wil de Wildbeheer Eenheid Horst samen met de gemeente het aantal vossen terugdringen.
Dit zou naar een acceptabel
niveau gebracht worden door een
aantal jagers. De vossenoverlast is
in het Kasteelpark in Horst groot.
Zo zouden de vossen dieren doden
in de dierenweide, maar ook kippen
van bewoners. Huub Heyligers van
de Wildbeheer Eenheid Horst legt
uit hoe de jagers te werk gaan:
“Overdag mogen jagers vrij op vossen
schieten, maar ’s nachts hebben ze
een vergunning nodig. Zo’n licentie is
alleen te verkrijgen als de overlast zo
groot is, dat dit alleen in de nachturen
jagen noodzakelijk is. In dit geval,
in het Kasteelpark, hebben we het
niet over honderd vossen, maar een
klein aantal dat actief is. De overlast
is groot, maar met één jager die ’s

morgens rond een uur of acht op een
hoogzit patrouilleert, moet dat genoeg
zijn. ’s Nachts is dus niet nodig.”
Directe afspraken over het afschieten
van de vossen moeten nog worden
gemaakt met de gemeente.

Nachtelijke
vergunning
Mocht het toch uit de hand
lopen met de hoeveelheid van
de vossen, Alfred Nelissen van
Faunabeheereenheid Limburg, legt
uit wat er geldt als de jagers een
nachtelijke vergunning krijgen:
“Normaal gesproken gaat een groep
jagers in het uitgekozen natuurgebied
’s nachts op pad. In dit geval gaat het

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

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.

om een kleiner gebied en zullen er
ongeveer twee jagers naar de vossen
zoeken. Met een lamp proberen zij de
dieren op te sporen, ze af te schieten
en zo de vossenpopulatie terug te
dringen naar een discutabel niveau.”
De toename kan volgens Nelissen
liggen aan de voortplanting van
knaagdieren in het gebied. “Wanneer
het goed gaat met de voortplanting
van knaagdieren zoals konijnen en
muizen, worden kleine vossen snel
groot en planten ze zich sneller voort.”

Jachtpacht vervalt
De laatste jaren is het wildbestand
(toename van vos, wild zwijn, gans
en ree) behoorlijk veranderd en
daarmee ook de overlast en schade.

De Wild Beheer Eenheid (WBE) is een
belangrijke partner voor gemeente
Horst aan de Maas. Zij richt zich
traditioneel op jacht. Tegenwoordig
speelt zij een belangrijke rol in het
beheer van de wildstand. Dit brengt
ook de nodige kosten met zich mee
door de aanschaf van bijvoorbeeld
nachtkijkers en beschermende kleding.
Het vergt ook veel tijdsinspanning van
deze vrijwilligers. Vanwege het belang
van de inzet van de vrijwilligers van
de WBE’s, vindt gemeente Horst aan
de Maas het niet langer wenselijk om
een vergoeding te vragen voor het
jachtrecht op het grondgebied van
de gemeente. Dat betekent dat de
jachtpacht gaat vervallen en er een
symbolisch bedrag gevraagd wordt.

Problemen met
uw kunstgebit?

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

Het plan gaat een hoop geld kosten. Daarom heeft het bestuur van
De Meulewiek een plan gemaakt hoe
ze aan deze som komen. “Een groot
gedeelte proberen we binnen te halen
via subsidies en fondsenwervingen.
Ook zal er wat uit onze eigen kas
gebruikt moeten worden. De planning
nu is dat we eind dit jaar de subsidies
binnen hebben en dan vanaf maart
2020 beginnen met de bouw. In juli tot
en met september dat jaar, willen we
het vernieuwde MFC opleveren en in
september zou dan de opening moeten zijn.”

Vossenoverlast

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

concurrerende horecagelegenheid
wordt. “Daar is een MFC niet voor”,
vertelt Wagemans. “De Meulewiek is
een openbaar gebouw voor iedereen
in en buiten Meterik. Uiteindelijk willen we hiermee de Meterikers, jong
en oud, binden aan alles wat er in het
MFC gebeurt. Het gaat ook om sociale
kansen benutten, mensen informeren, leren en ontwikkelen, inwoners
een goede dag en beleving bezorgen
en uiteindelijk de gemeenschap in
Meterik te versterken. Dat is bouwen
aan de gemeenschap en aan de (be)
leefbaarheid.”

0ok geschild en verpakt.
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Een passie voor de natuur?
Veel leren over de natuur in jouw regio?
Kennis overdragen door mensen rond te leiden?

Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.
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Voorheen pand opticien Kruytzer

Adver torial

Horst aan de Maas 800
campagnehuis in Horst
Horst aan de Maas 800 opent een campagnehuis in het voormalig pand van opticien Kruytzer in Horst.
Op donderdag 30 mei wordt om 11.30 uur deur geopend. Vóór en in het pand zullen in het kader van Horst aan
de Maas 800 diverse evenementen plaatsvinden.

Wijziging datum
informatieavond
Windpark A67 nabij
Grashoek
De informatieavond van 29 mei in de Ankerplaats in Grashoek
wordt verplaatst naar een latere datum. Omdat het plangebied voor
het beoogde windpark gelegen is tussen de woonkernen Helenaveen,
Grashoek en Koningslust volgen meerdere informatieavonden met als
doel om de omgeving goed te infomeren.
Achtergrond
Momenteel worden de mogelijkheden verkend voor het betreffende windpark langs de A67,
ten westen van afslag Sevenum.
Inmiddels is hiervoor een haalbaarheidsstudie afgerond door
de initiatiefnemer Renewable
Energy Factory en zijn de direct
omwonenden binnen een straal
van 800 meter als eerste geïnformeerd. Nadere berichtgeving
over de aankomende informatieavonden volgt z.s.m. eveneens
via deze krant.
Mocht u voortijdig al vragen hebben dan kunt u een mail sturen
naar info@renewablefactory.com.

De Kronenbergse Hemelrit, dit
jaar in thema van Horst aan de Maas
800, zal de eerste activiteit zijn voor
het pand. De rit rijdt dan langs het
nieuwe campagnehuis. Tijdens de
opening op 30 mei zullen om 11.50
uur driehonderd historische motorrijtuigen voorbij komen.

Een antieke op kolen gestookte
Lanz Bulldog tractor brengt een
historische ploeg van openluchtmuseum De Locht uit Melderslo naar het
infocentrum. Muzikanten van de
Muzikantine zorgen voor een concert
tijdens de opening. In het 800-huis
wordt in de thuisbioscoop doorlo-

pend films en clips vertoond.
Andere projecten die plaatsvinden in
en voor het infocentrum zijn het
DAF-project uit America en
Griendtsveen, een historische modeshow, de Sprekende Tuinen, het
Oogstfeest van Sevenum en
Kronenberg en Donker Horst.

Netwerkbijeenkomst Armoede

De werkgroep Netwerkbijeenkomst Armoede organiseerde op maandagavond 20 mei haar derde netwerkbijeenkomst over armoede. Tijdens deze bijeenkomst stonden ideeën centraal van kinderen uit de gemeente Horst aan de
Maas. “Daar kwamen soms verrassende en spontane ideeën uit”, zegt Peter Nellen van Werkgroep Armoede.

Vijftig ideeën
Tijdens de bijeenkomst was iedereen vrij om zijn of haar mening te
laten horen. Leerlingen van groep 7
en 8 van basisschool De Twister in
Horst, De Horizon in Sevenum en De
Kameleon in Grubbenvorst leverden
met hulp van bureau ConsultingKids
een flink aantal nieuwe ideeën. “Er
passeerden tijdens de samenkomst
wel vijftig ideeën. We hebben natuurlijk geen tijd om ze allemaal door te

nemen, en heb er ongeveer vijftien
uitgekozen. Omdat je samenwerkt met
kinderen, krijg je hele verfrissende en
onbegrensde ideeën. Dat is mooi om
te zien.” De werkgroep werkt nauw
samen met gemeente Horst aan de
Maas. Een aantal ideeën liggen al op
de plank om aan te pakken. Tijdens
de bijeenkomst kwamen een paar
ideeën aan bod waar de gemeente al
mee bezig is. Maar zo ontstonden er
ook nieuwe. “Iemand kwam met het
plan om arme mensen tandenpasta
te geven, want dat is heel belangrijk.
Of het onbegrensde idee om bij mensen langs te gaan, te vragen of ze arm
zijn en ze geld te geven.”

Contactpersoon
Een al lopend plan kwam ter
sprake die zijn wortels kent in de
Norbertuswijk in Horst. “We zijn bezig
om daar een contactpersoon in de
wijk te hebben waarbij mensen zich
kunnen melden die met armoede te

TOT

70%

KORTING

Op onze parkeerplaats en in de rijhal van onze buren Ruitersport Equidrôme

Kinderen presenteren
ideeën over armoede
Zestig geïnteresseerden meldden
zich tijdens de netwerkbijeenkomst
in MFC De Zwingel in Melderslo.
“Veel van deze mensen zetten
hun beste beentje al voor rondom
armoede”, vertelt Nellen. “Maar
soms komen er onverwachts nieuwe
mensen. Zo was er een delegatie
van Expeditie Sevenum aanwezig.
Zij kwamen informatie opvragen waar
zij terecht kunnen bij vragen omtrent
armoede.”

Do. 30 mei t/m zo. 2 juni

maken hebben. Armoede is een heel
beladen onderwerp en vaak schamen mensen zich ervoor. Zo’n contactpersoon in de wijk moet dat
tegengaan. Het moet bespreekbaar
zijn.” Dat het woord ‘armoede’ al zo’n
beladen woord is, was ook een discussie tijdens de netwerkbijeenkomst.
“We hebben het erover gehad om
voortaan woorden als armoede een
positieve lading te geven. Misschien
kunnen we het beter in plaats van
een armoedebijeenkomst een welvaartsbijeenkomst noemen. Je hebt
hetzelfde doel, maar met een minder
beladen naam”, aldus Nellen.
De netwerkbijeenkomst is voor
iedereen die zich betrokken voelt bij
mensen in armoede in de gemeente
Horst aan de Maas. De werkgroep
Netwerkbijeenkomst Armoede bestaat
uit negen mensen die als vrijwilliger of professioneel betrokken zijn bij
armoede vanuit een diverse achtergrond.
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Wethouder Horst aan de Maas

‘Mensen moeten
wennen aan windmolens’
De windmolens in het buitengebied van Grashoek komen precies
op de grens te staan van de gemeentes Peel en Maas en Horst aan de
Maas. Niet alleen de inwoners en bedrijven aan de Peel en Maas-kant
krijgen te maken met de gevolgen van de turbines, ook inwoners van
verschillende dorpen in Horst aan de Maas krijgen een nieuw uitzicht. Wethouder Eric Beurskens van gemeente Horst aan de Maas
denkt dat mensen vooral moeten wennen aan windmolens.
Een standpunt innemen tegenover het windmolenplan doet
gemeente Horst aan de Maas
vooralsnog niet. Dat komt pas als
Peel en Maas goedkeuring heeft
gegeven.”We hebben er eigenlijk
niks van te vinden”, laat wethouder Beurskens weten. “Het is in
gemeente Peel en Maas, dus zij
gaan over de besluitvorming. Er is
echter nog geen plan ingediend,
dus we kunnen ook nog niet formeel reageren. Ik denk echter dat
de overlast voor de mensen in Horst
aan de Maas beperkt gaat zijn. REF
heeft onderzoeken laten uitvoeren
en daaruit blijkt dat de slagschaduw
en de geluidsoverlast heel erg mee
gaan vallen op ons grondgebied.”

‘Gewend’
Wethouder Beurskens laat
weten dat windmolens vrijwel
onontkoombaar zijn. “De turbines
komen in het zicht te liggen, maar
mensen moeten wennen aan het
idee dat er meer windmolens aan
de horizon zullen staan. In Duitsland
staan op veel plekken al rijen
windmolens. Daar hoor je niemand

over. Mensen zijn er aan gewend.”
Veel gemeentes in Nederland willen in 2030 energieneutraal zijn.
Beurskens: “Daar zijn in Horst
aan de Maas dertig molens voor
nodig. Er zijn niet veel plekken die
geschikt zijn voor windmolens, dus
het zullen ook plaatsen zijn waar
het pijn doet voor de omgeving.”

Gerustgesteld
De ondernemers in de
buurt,waaronder recreatiepark De
Schatberg, attractiepark Toverland
en het hotel met casino dat moet
verrijzen langs de A67, lieten eerder weten zorgen te hebben over
het windmolenplan. Wethouder
Beurskens: “We zijn met hen en REF
in gesprek gegaan en daaruit bleek
dat de gevolgen waarschijnlijk mee
gaan vallen voor de ondernemers.
Zij zijn gerustgesteld. Er is ook nog
nooit aangetoond dat windmolens een negatief effect hebben op
toerisme. Misschien is het wel een
kans. Dat hier het eerste energieneutrale toeristisch gebied van
Nederland wordt gerealiseerd bijvoorbeeld.”

REF wil breed gedragen plan

Draagvlak nodig om
windmolens te realiseren
Renewable Factory (REF) is het bedrijf dat windpark Groote Molenbeek wil gaan realiseren langs de A67.
Waar de stuurgroep van omwonenden van mening is pas laat geïnformeerd te zijn, zegt REF juist dat het plan zich
nog helemaal in de beginfase bevindt. Het bedrijf in duurzame energie zegt verder dat het zelf ook gebaat is bij
een plan dat gedragen wordt door de omgeving. “Als er geen draagvlak is, keurt de gemeenteraad ons plan af.”
“We zitten in het planologische traject nog helemaal in
het begin”, reageren Paul Sjoerds en Ronald Kloet van REF op
de kritiek van de stuurgroep dat de inwoners te laat zouden
zijn geïnformeerd. “We hebben ons zo’n drie jaar geleden
inderdaad gemeld bij gemeente Peel en Maas, maar we
hebben nog geen plan ingediend. Daarom kan de gemeente
er nog niet verder op ingaan. Wij zijn niet eerder naar buiten
getreden, omdat we eerst onderzoeken wilden doen.”
REF kwam na eigen onderzoek tot de conclusie dat
naast de snelweg A67 een kansrijke positie is voor windmolens. Mede door het feit dat gemeente Peel en Maas al een
beleid heeft op het gebied van windmolens. “Er zijn door de
gemeente punten opgesteld waar windmoleninitiatieven
aan moeten voldoen en daar moeten wij ons plan naast leggen”, aldus Kloet. “Als we één punt niet goed genoeg invullen, werkt de gemeente niet mee.”
Eén van de punten is dat draagvlak onder omwonenden
gecreëerd moet worden voor de windmolens. REF vindt dat
het bedrijf netjes te werk is gegaan om dat inderdaad voor
elkaar te krijgen. “We hebben in januari en maart informatieavonden gehouden. Het klopt dat de omwonenden bij de
laatste pas drie dagen van tevoren zijn geïnformeerd over
die bijeenkomst. De brieven waren echter al tien dagen
vóór de bijeenkomst op de post gedaan. Wij weten ook niet
waarom het zo lang heeft geduurd.”
Op woensdag 29 mei volgt een bijeenkomst waar in
principe iedereen welkom is. Daar kan iedereen zijn of haar
mening geven en informatie krijgen. “Tijdens die avond
willen we te weten komen wat de mensen willen”, vertelt Kloet. “Wij willen maatwerk leveren, zodat de omgeving tevreden is over de windmolens die er komen te staan.
Als wij geen draagvlak creëren, kan de gemeenteraad ons
hele plan afkeuren. Draagvlak is ook in ons belang.”
Mede vanwege de windmolens werd een energiecoöperatie opgericht door Dorpsoverleg Grashoek. Die coöperatie

krijgt straks de beschikking over een bepaald gedeelte van
de opbrengst. Kloet: “De coöperatie mag zelf weten hoe het
geld besteed wordt. Dat kan in projecten gestoken worden
in Grashoek, maar ook verdeeld worden onder omwonenden
bijvoorbeeld. De hoogte van de pot blijft hetzelfde, maar het
is vrij te verdelen.”
Wat betreft de slagschaduw en het geluid dat geproduceerd wordt door de windmolens, verwacht REF geen grote
problemen. De slagschaduw gaat voor een aantal plekken
overlast opleveren. “Dat is echter maar een paar uur per dag
gedurende een klein gedeelte van het jaar”, vertelt Sjoerds.
“Als iemand er last van heeft, zetten we de molens gewoon
stil.” Qua geluid overstemt het verkeer van de A67 de ronddraaiende wieken, aldus Kloet en Sjoerds. Volgens hun eigen
onderzoeken valt één huis binnen de zone waar het geluid
volgens de wet te hard is. “Met die woningeigenaar moeten we iets afspreken.” REF denkt ook de waardedaling bij
huizen aan te kunnen pakken. “Iedereen kan een planschadeverzoek indienen als ze denken dat hun huis in waarde
verminderd is”, aldus Kloet. “Als dat verzoek toegekend
wordt, moeten wij dat betalen. Daar praten we ook gewoon
over. We spelen geen verstoppertje.” Direct omwonenden
krijgen een jaarlijkse vergoeding van REF. Mensen die binnen 800 meter wonen krijgen eenmalig 10.000 euro om
hun huis te verduurzamen. “Ze mogen zelf invullen hoe ze
dat besteden.” REF gaat verschillende bijeenkomsten organiseren in de kernen die in de buurt liggen van de beoogde
windmolens. Na die bijeenkomsten wil het bedrijf in gesprek
gaan met alle belanghebbenden die daar behoefte aan hebben. Ook de stuurgroep is welkom, aldus Sjoerds en Kloet.
Uiteindelijk moet er een plan uitrollen dat door de omgeving
gedragen wordt, zodat het naar de gemeente kan. “We moeten nog onafhankelijke onderzoeken laten doen en die duren
wel even. We verwachten in 2022 op z’n vroegst te kunnen
beginnen met bouwen.”

Evertsoord
Sevenum

Grashoek

Maasbree
Koningslust
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Gebrek aan communicatie
Zondag 27 mei 09.00 - 15.30 uur

‘Die windmolens gaan
hier echt niet komen’

Het bedrijf Renewable Factory (REF) liet eerder dit jaar weten bezig te zijn met een plan om vijf windmolens te plaatsen naast de snelweg A67 in het buitengebied van Grashoek. Het bericht in de HALLO van donderdag 8 maart kwam bij verschillende omwonenden als een complete verrassing. Al snel werd een stuurgroep
opgericht. De groep stoort zich aan het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente en REF en aan de
locatie die volgens hen ‘van de zotte’ is.
Niet alleen de omwonenden aan de Grashoekse
kant van de snelweg vingen het bericht uit HALLO op.
Alle windmolens zijn gepland op grondgebied van
gemeente Peel en Maas zo ongeveer op twee gemeentelijke grenzen (Horst aan de Maas en Deurne), waardoor
naast de omwonenden uit Grashoek ook omwonenden
uit Sevenum, Evertsoord en Helenaveen de molens in
het zicht gaan krijgen. Omwonenden van alle drie de
gemeentes voegden zich samen en begonnen de stuurgroep die alles in het werk gaat stellen om de molens
tegen te houden.

‘Het lijkt op
een dictatuur’
Dirk van Lierop woont zelf niet meer in Grashoek,
maar zijn ouders wonen op 300 meter van de beoogde
molens. Hij las het bericht in HALLO en besloot zijn
gedachtes te verwoorden in een berichtje op de besloten
Facebook-groep Grashoek. Daar kreeg hij veel reacties op.
“Veel mensen denken er blijkbaar hetzelfde over als ik.
Ik vind het namelijk echt ongelooflijk dat een gemeente
windmolens kan doordrukken tegen de zin van omwonenden in. Dat lijkt toch op een dictatuur? Ik kan er met
mijn hoofd niet bij dat zoiets kan in Nederland.”
Volgens Dirk ontstond er een paniekstemming
in Grashoek, waarbij steeds meer zorgen ontstonden. Suzan Engelen, wonend op 700 meter van de
beoogde molens, schrok eveneens van het nieuwsbericht. “Blijkbaar is er begin januari een bijeenkomst
geweest van REF voor mensen die binnen een cirkel van
300 meter van de turbines wonen. Wij wisten van niks.
Pas op 25 maart, drie dagen eerder kregen we de uitnodiging, was er een bijeenkomst voor ons, de mensen die
op binnen 800 meter wonen. Toen werd wel duidelijk dat
Grashoek niet echt zit te wachten op de molens.”

Onrust
De onrust die in Grashoek ontstond, sijpelde door
naar de omliggende dorpen. Helenaveen en Evertsoord
liggen aan de andere kant van de gemeentegrenzen
waar de molens op komen te staan. Ook daar schrokken de bewoners toen ze de plannen ter ore kregen.
Frank Vaessen uit Evertsoord besloot zich bij de stuurgroep te voegen die inmiddels was opgericht om gestruc-

tureerd en vanuit één centraal punt alles te kunnen
coördineren. Ook uit Helenaveen werd de groep aangevuld met bezorgde burgers.
Suzan en de groep willen wel duidelijk maken dat
ze geen klimaatontkenners zijn. “Wij vinden het klimaat
heel belangrijk, maar windmolens zijn volgens ons niet
de juiste manier om duurzaamheid te vergroten. Wij zijn
vóór rust en en natuur in Grashoek. Nu wordt de omgeving de dupe.” Frank vult aan. “Alle huizen in de buurt
van de molens worden straks veel minder waard door het
geluid, het verpeste uitzicht en de slagschaduw die ze
creëren. De leefbaarheid wordt ernstig aangetast.”
Misschien nog erger dan de hinder die de omwonenden gaan ondervinden, vindt de stuurgroep de locatie.
Frank: “De Mariapeel is een natuurgebied waar de laatste
jaren miljoenen in gestoken is ten behoeve van natuur
en recreatie. Het is een toeristische trekpleister geworden met prachtige wandelpaden en veel vogels die er
overwinteren. Allemaal oude boerderijen zijn opgekocht
en opgeknapt om er bijvoorbeeld bed&breakfasts van te
maken. Die mensen zien hun investeringen straks in rook
opgaan. Er komen hier echt geen toeristen als ze de hele
dag naar het geluid van de windmolens moeten luisteren.
Of ja, ze komen één keer en dan nooit meer.”

Laat op de
hoogte gesteld
Het ergste van alles, vinden de drie leden van de
stuurgroep, is dat alles zo ‘sneaky’ gegaan is. Suzan:
“REF is al drie jaar bezig met deze plannen en wij als
omwonenden horen er pas op het laatst van. Waarom
zijn wij er niet eerder bij betrokken?” Volgens Frank is
ook gemeente Peel en Maas het een en ander te verwijten. “Ze verschuilen zich achter het feit dat er officieel
nog geen aanvraag van REF binnen is gekomen en dat
ze daarom geen vragen kunnen beantwoorden. Ik ben
er echter van overtuigd dat de gemeente en REF samen
opgetrokken zijn in dezen. De gemeente wist er van en
heeft niks tegen haar bewoners gezegd.”
De leden van de stuurgroep gaan alles in het werk
stellen om de windmolens tegen te houden. Frank:
“We gaan niet met tractoren de snelweg blokkeren, maar
we gaan alle juridische wegen bewandelen. Die windmolens gaan hier echt, echt, écht niet komen.”

Woensdagavond 29 mei

Bijeenkomst over
windmolens afgelast
De bijeenkomst over de windmolens die gepland zijn in het buitengebied van Grashoek, is afgelast. Op woensdagavond 29 mei zouden energiebedrijf Renewable Factory (REF) (verantwoordelijk voor de bouw van de windmolens), gemeente Peel en Maas en de initiatiefgroep duurzaamheid van Grashoek belangstellenden informeren
over de plannen die er zijn. REF laat weten besloten te hebben de informatieavonden anders in te richten.
REF besloot zich terug te trekken uit de grote bijeenkomst die gepland stond in gemeenschapshuis
De Ankerplaats in Grashoek. “We willen per dorp een
bijeenkomst gaan houden”, laat REF weten. “Dus aparte
bijeenkomsten in Helenaveen, Grashoek, Koningslust en
mogelijk nog Sevenum.

Verschillende informatieavonden
Het doel is om de omgeving zo goed mogelijk te
informeren en volgens ons gaat dat het beste als we verschillende informatieavonden organiseren in plaats van

één grote. Zo kunnen individuele vragen en meningen
beter behandeld worden.” Het streven van REF is om nog
vóór juli de verschillende bijeenkomsten te organiseren.
De stuurgroep had formeel geen rol in de bijeenkomst, maar was wel betrokken bij de organisatie.
“We hebben de reservering bij de Ankerplaats afgezegd”,
aldus de stuurgroep. “We hebben er nog over gedacht
om het wel door te laten gaan, maar dan zouden wij als
stuurgroep de plannen van REF gaan toelichten”, aldus de
stuurgroep. “Dat is niet handig. Daarom hebben we besloten alles af te gelasten.”

Aanpakkers gezocht
(vanaf 15 jaar) voor de weekenden en vakanties
Interesse?
Bel 06 - 25 05 18 94
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Begonia

Begonia
Waterfall.
Diverse kleuren.
Ø 14 cm.
Per stuk 3.49.
2 stuks 6.98

Actie

Excl. mand.

2 VOOR

4.

99

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 21. GELDIG VAN 23-05 T/M 29-05. OP=OP
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Ogen spraken krachtig
handen gaven rust
Woorden waren eerlijk
een hart vol levenslust
Maar de allermooiste sterren
ook die moeten soms gaan
Te groot voor dit leven
door naar een nieuw bestaan
Wij zijn blij en dankbaar dat hij zo lang in ons midden
heeft mogen zijn. Met pijn in ons hart nemen wij afscheid
van mijn lieve man, ôzze pap, opa Cuëb.
Lid in de orde van Oranje Nassau

Jac Driessen
Mien Driessen – Hegger
* Melderslo, 18 januari 1928

† Horst, 14 mei 2019

Jo en Twan
Lieke en Patrick
Imke en Johan
Sten
Chris en Riet
Pim en Lieke
Jop en Aukje
Gert en Ton
Antoinet en Peet
Tijn
Lotte en Jorn
Familie Driessen
Familie Hegger
Mathijs Claassensstraat 61, 5962 AM Melderslo

Als leven lijden wordt, is rusten goed.
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde,
is van ons heengegaan ôs mam, oma en superoma

Gerda Willems - Peeters
echtgenote van

Jac Willems †
In de leeftijd van 84 jaar.
Theo & Annemie
Moniek & Bart Tijn, Lynn
Yvonne & Rob Fenne
Peter & Wilma
Ria & Jan
Mieke & Pieter Chiem, Pepijn
Imke & Gijs
Correspondentieadres:
Witveldweg 22b, 5971 NS Grubbenvorst
De afscheidsdienst zal plaatsvinden
vrijdag 24 mei 2019 om 14.00 uur
in Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor
“Het Molenveldhuis” op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons
en voor veel anderen mocht betekenen, nemen wij afscheid
van mijn lieve vrouw, ós mam en oma

Op 20 mei hebben we tijdens een Heilige Mis in de St. Odakerk
te Melderslo afscheid van hem genomen, waarna in besloten
kring de crematie heeft plaatsgevonden.

Truus Coenen - van Dooren

Een woord van dank voor alle steun en betrokkenheid.

Sjaak Coenen

echtgenote van

Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Plastisch chirurg
17 juni Jan Fabre
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Bodycontouring
Huidverbetering
Massages
Bel of app: 06 20 41 45 01
Industriestraat 15 Horst

Dankbetuiging

Bedankt voor uw aanwezigheid bij het afscheid van mijn man,
ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Gert Vullings
Ook dank voor de vele kaarten, bloemen en de bijdrage
voor de Zonnebloem. Dit heeft ons goed gedaan!
Nellie Vullings - Houben
Kinderen en kleinkinderen
Sevenum, mei 2019

‘Zoe is ut good’
Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling,
in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen tijdens ziekte
en na het overlijden van moeder en oma

Hubertha van de Laak-Janssen

Martin en Anita
Cyrella en Arno
Pepijn
Annemie en Luc
Mieke
Cas
Sevenum, 20 mei 2019
Maasbreeseweg 46 A, 5975 BP Sevenum
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 24 mei om 10.30 uur
in de Sint Fabianus en Sebastianuskerk aan de Markt in Sevenum.
Aansluitend begeleiden wij Truus met het gezin
naar het crematorium Yardenhuis van Venlo.

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

NIEUW IN STRAELEN

In plaats van bloemen, liever een vrijwillige bijdrage
voor KWF Kankerbestrijding.
Hiervoor staat een collectebus bij het condoleanceregister.

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

Dankbetuiging

Voor altijd in ons hart………….
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Atelier De Stal. Iets creatiefs
organiseren voor een groep? Dat kan
in en rondom ons prachtige atelier.
www.atelier-destal.nl

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

Garagesale/kofferbaksale De Kronkel.
Panningen 2 juni 10.00-14.00u
www.buurtverenigingdekronkel.nl

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

Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl

Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten
en de liefdevolle steun die we hebben ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Henk Raaijmakers
Jullie belangstelling en aanwezigheid bij het afscheid
waren hartverwarmend.
Annie Raaijmakers, kinderen en kleinkinderen

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4
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Van het spoor
3

Losplaats Raaieind

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: losplaats Raaieind in
Grubbenvorst oftewel de ‘kaoletip’.

De houten beschoeiing in
de jaren 50
Op deze luchtfoto is de ligging van
de spoorlijn nog goed zichtbaar
In de eerste jaren van de
Eerste Wereldoorlog had de
Nederlandse economie nog weinig last van de strijd. Maar door
diverse oorzaken, zoals de deelname van de Verenigde Staten aan
de oorlog, stokte de economie in
het laatste oorlogsjaar. Zo kwam
er een tekort aan veel producten
en vooral voedsel en brandstof.
Er werd natuurlijk in Zuid-Limburg
wel steenkool gedolven, maar dit
was niet voldoende om aan de
vraag te voldoen. Toen in 1917 de
aanvoer van bruinkool en steenkool uit het Ruhrgebied stokte,
ging men in Nederland op zoek
naar alternatieve energiebronnen.

Eén van die alternatieven was het
winnen van Nederlandse bruinkool.
In 1917 werd in Zuid-Limburg bij de
bestaande mijnen een begin gemaakt
met de bruinkool winning. De bruinkool werd per trein naar een overlaadinrichting in Weert gebracht om daar
op schepen te worden geladen, dit om
het aantal spoorwagons zoveel mogelijk te beperken. Vanaf deze plaats
voeren de schepen naar de Randstad.
In januari 1918 werd een concessie afgegeven om, onder de naam
Mariënborg, in Tegelen ook bruinkool
te gaan winnen. Voor het vervoer van
deze bruinkool werd er een bruinkoolhaven in Grubbenvorst gebouwd.
Toen de plannen bekend werden, pro-

ag
donderdag vrijd g
zaterdag zonda

beerde Venlo dit overslagpunt bij hun
bestaande haven te krijgen, maar de
NS besliste anders en er werd op het
Raaieind in Grubbenvorst een haven
gebouwd met een spoorlijn die aansloot op het spoor Venlo-Nijmegen.
Tijdens de aanleg bleek dit toch niet
zo’n goede plek te zijn. Er waren veel
zandheuvels die opgeruimd dienden
te worden en achter deze heuvels
bleek de grond erg drassig te zijn.
Er kwamen vier aanlegsteigers met
een loskraan en alles werd verlicht
met een toen moderne elektrische
verlichting. Hiervoor werd ter plekke
een electriciteiscentale gebouwd.
Ook kwamen er woningen voor de
arbeiders van de haven.

Uiteindelijk kwam de haven met
grote vertraging gereed. Ook werd
het budget ruimschoots overschreden
en kostte het hele project in totaal bij
1 miljoen gulden, wat voor die tijd
een kolossaal bedrag was. Maar toen
alles werd opgeleverd was de Eerste
Wereldoorlog voorbij. Door de verhoogde productie van de steenkoolmijnen in Zuid-Limburg en de toevoer
van buitenlandse steenkool was de
noodzaak om bruinkool te winnen
weg. Er is uiteindelijk nooit één schip
geladen in de hele haven. Het hele
terrein verkommerde en de spoorlijn
werd alleen af en toe gebruikt om er
wat goederenwagons neer te zetten
als het emplacement in Blerick vol
was. Verder bleek de haven ongunstig
te liggen. Bij een verhoogde waterstand was de stroming zo sterk dat er

geen schepen aan konden leggen.
Toen men toch een keer een schip
wilde laden, sloeg de loskraan om
en kwam terecht op het schip. Later
werd door de stroming van het
maaswater een stuk van de spoorlijn ondermijnd en stortte het hele
stuk, inclusief een paar wagons
de Maas in. Uiteindelijk werd in
1924 besloten alles af te breken.
Alles werd afgebroken en weggevoerd. Alleen de houten beschoeiing langs de Maas liet men staan.
Deze is door de tand des tijds zover
aangetast dan men alleen bij een
extreem lage waterstand de resten
van deze grote mislukking nog kan
zien.
Bron: Pim Bergs, Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum

Beter lopen
begint bij
Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

!
n
e
g
a
d
Dolle
Alles in het rek

00,2 paar voor € 1

choenen
s
T
S
A
P
r
a
a
n
Kom
ssen!
en laat je verra

PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393
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Lieve Joost,
Altijd alles overwonnen maar dit was onmogelijk…

“Altijd stond je klaar, voor ons en voor een ander. Al die herinneringen.
Voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart”

Intens verdrietig hebben wij geheel
onverwacht afscheid moeten nemen van

Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe maatje door dik en dun,
onze lieve pap, schoonvader en opa heeft ons te vroeg verlaten.

Joost Michels

Peter Adams

lieve alles van
Willeke Roes
trotse en gedreven pap van
Niels
altijd goed en zorgzaam voor
Nienke en Stan

echtgenoot van

Tetovo - Noord Macedonië, 10 mei 2019

Tonio en Annelies
Julianne, Robin
Loes en Eric
Amber, Noa ✶
Lenie
5961 XP Horst, 20 mei 2019 Benderstraat 11
Wij nemen afscheid van pap tijdens een uitvaartdienst, maandag
27 mei om 10.00 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus
te Horst, waarna hij in besloten kring zal worden gecremeerd.

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom
om samen met ons Joost te herdenken op vrijdag 24 mei
om 20.00 uur in Hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten.

Er zal een avondwake worden gehouden, zondag 26 mei
om 19.00 uur in de bovengenoemde kerk.

We nemen in besloten kring afscheid van Joost op zaterdag 25 mei.

Pap ligt opgebaard in het Uitvaarthuis, aan de Nijverheidsstraat 4 te Horst,
waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen, zondag 26 mei van
17.30 tot 18.30 uur.

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
graag deze berichtgeving als zodanig beschouwen.

12 mei 2019
Dochter van
Caspar en Lisan
de Swart-Lenssen
Burgemeester Steeghsstraat 20
5961 RK Horst

Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Correspondentieadres: Rietbos 55, 5961 RC Horst

In plaats van bloemen liever een bijdrage voor de Hartstichting.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in Hotel Nobis.

Chloé

Mia Willems †

Familie Michels
Familie Roes
Joost mocht maar 59 jaar worden.

Geboren

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor beide diensten achter in de kerk.
Liever i.p.v. bloemen een donatie voor het K.W.F. (Koningin Wilhelmina Fonds)
en de V.P.T.Z. Noord Limburg (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Hiervoor
zullen er collectebussen aanwezig zijn, voor beide diensten achter in de kerk.

Geboren
15 april 2019

Enzo

Zoon van
Lizzy en Edinho
Bos-van der Avoort
Broertje van Boaz en Feline
Geldersedam 71, 5212 RC Den Bosch

Poetsvrouw gezocht voor paar uurtjes
per week in Horst 06 54 31 54 63.
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm op de longen,
versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Te huur: appartement 60 m2 in
Horst, 680,- excl. p.m. Beschikbaar
per half juli. Tel. 06 13 30 66 95.
Betrouwbare huishoudelijk werkster
nodig? Bel 06 34 17 56 93.

Opeens stond de wereld stil,
het zal nooit meer hetzelfde zijn.

Geschokt waren we toen we hoorden dat onze collega

Joost

Peter Adams

Wij zullen jou missen.
Willeke, Niels, Nienke en Stan, wij zijn er voor jullie!

na een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd is overleden.

Fam. Michels

Joost
Sprakeloos… Dit had je niet verdiend!

Peter nam in 2011 met veel toewijding het beheer
van de gymzaal Prinses Marijkestraat in Horst over van zijn
in dat jaar overleden echtgenote Mia. Hij stond elke dag klaar
voor “zijn” gymzaal waardoor verenigingen en schoolkinderen
er altijd terecht konden.
Wij wensen zijn familie en in het bijzonder zijn kinderen
en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij de verwerking
van dit grote verlies.

Veel sterkte voor iedereen die jou lief had.

Bestuur en collega’s
gemeente Horst aan de Maas

Liefs Thea &
fam. Jeurissen

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Jos Computerhulp Computerproblemen,
-les of website. Vraag hulp! 06 10 71
00 70 of www.joscomputerhulp.nl
Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Ma t/m vrij 10-12u en
13-17u. Za 9-17u. Zo meestal van 1012u. Verhaeg Asperges Kranestraat 38
Horst tel. 077 398 65 90.
Pedicure aan huis.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.
Aangesloten bij Provoet.
Asbest dak vervangen?
Geïsoleerde dakpanelen (gebruikt)
te koop! Dik: 65/90 mm Lengte:
tot 21 meter. Ook geïsoleerde
wandpanelen 60 en 120mm Lengte:
tot 6 meter. Afdekzeilen 5 m breed:
div. lengtes. Tel.: 06 53 14 56 87.

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

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Oer kracht beleving avond, maandag
19u Zentire Meterik, voor meer info
www.PraktijkKeuten.nl

Kaldenbroeck is op zoek naar een
ervaren schoonmaakster (min. 3 a 4
uur/wk en een medewerkster terras/
gastenhuis. Tijden in overleg.
Info: marlies@kaldenbroeck.nl.
Te koop tuingereedschap,
15 Hortensia’s (pluk) en oma-fiets.
Tel. 077 398 45 22.
Woningstoffeerderij R. vd Broek.
Voordelig uw trap bekleden met tapijt?
Veel keuze in soorten tapijt, laminaat,
pvc en laminaatvloeren. Bel voor gratis
offerte bij u thuis 06 16 37 45 14.
Ook zo toe aan een ontspannend
moment voor jezelf? Aroma-ontspanningsmassage van 75 min. voor 40,Bel of kom langs voor een afspraak bij
Juuls kruidenhoekje. Kerkstraat 14A
Horst. Tel.nr: 077 398 02 50.
Te koop bouwkavel perceel grote
525m. Rustig gelegen in Veulen.
Voor vragen tel. 06 12 23 44 28.
Schoonmaakster gez. Citaverde
Hoogveld Horst, ma t/m vrij v. 6.15 tot
8 u., info Balanz Facilitair 045 566 50
00, vraag naar Noor Koppers.
www.hulpaanhuislimburg.nl
zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
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Ondernemer Richard de Meijer
wint prijs
De jury van de Ondernemersprijs heeft tijdens de jaarvergadering van centrummanagement Horst centrum
Richard de Meijer onderscheiden. De ondernemer kreeg de prijs voor bijzondere verdienste 2018 toegekend.
De Meijer is al sinds 1997 ondernemer in het centrum van Horst.
Hij had eerst een winkel met de naam
Ricky’s die in 2002 overging in de
huidige naam MAN. Sinds 2009 is de
herenmodezaak gevestigd aan de
Kerkstraat. De jury van de prijs
bestond uit Lilian Keijsers, Nicole
Kleuskens en wethouder Bob

Vostermans. De jury noemt De Meijer
de ‘pater familias’ van de Kerkstraat.
“Iedereen kan bij hem terecht voor
een goedbedoeld advies”, aldus het
juryrapport. “Hij is eerlijk en oprecht,
zonder ooit kwetsend te zijn. Objectief
bekijkt hij de zaken vanuit een breder
perspectief dan zijn eigen en voegt
daar met veel creativiteit meteen

plannen aan toe. Feit is dat voor een
brainstorm de kelder van MAN de
beste plek van Horst centrum is.”
Een voorbeeld van één van de
ideeën van De Meijer is het beeldmerk
van ‘Hôrs’, waarmee hij volgens
de jury doet aan een ‘mooi staaltje
Hôrs-promotie’. “Hij is een zeer
gewaardeerde collega”, aldus de jury.

winkel&bedrijf 09
Hoedenwedstrijd
in Jansen-Noy
De Nederlandse Hoedenvereniging houdt op zaterdag 1 juni een
openingsshow van de NHV hoedenwedstrijd. De show vindt plaats in
kledingwinkel Jansen-Noy in Sevenum om 14.00 uur.
Aansluitend aan deze show,
wordt door de jury de winnende
ontwerpen bekendgemaakt.
Hoedenontwerpers vanuit de hele
wereld hebben unieke hoeden

ontworpen voor drie speciale
outfits.
Voor meer informatie en om
kaarten te reserveren, mail dan naar
wedstrijd@hoedenvereniging.nl

Expert Horst opent de deuren
De vernieuwde winkel Expert Horst opent op zondag 26 mei de deuren. Het pand werd wekenlang verbouwd
nadat Geert Linders, eigenaar van Expert Deurne en Venray, per 1 maart de zaak overnam. De winkel, voorheen
Expert Coenders, gaat verder onder de naam Expert Horst.
De officiële opening op zondag is
om 12.00 uur. Wethouder Bob
Vostermans knipt dan het symbolische

lintje door. Daarmee wordt de vernieuwde elektronicazaak aan de
Kerkstraat geopend voor publiek en

kan iedereen een kijkje nemen in wat
er veranderd is sinds de nieuwe
eigenaar het overnam.

Open dag De Wevert
Activiteitenboerderij en feestlocatie de Wevert in Horst houdt op zaterdag 25 mei een open dag. Speciaal
wordt er een obstacle parcours gepresenteerd. De open dag is van 11.00 tot 14.00 uur.
Het parcours is speciaal gebouwd
om te trainen voor de vele obstacle
parcours in het land. Inschrijven om

een keer mee te doet aan het parcours
kan door een mail te sturen naar
info@dewevert.nl of bel naar 06 18 91

51 18. Voor meer informatie, kijk dan
op www.dewevert.nl

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

Oh, zit dat zo!

ACTIE: GERANIUMS
NERGENS GOEDKOPER NU € 0,75
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

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

Buxusmot!
Wat mot je ermee?
Door: Johan van den Beuken medewerker Welkoop
Wie heeft er nog niet van gehoord? Alle buxusbezitters in ieder geval
wel. Hoe voorkom je nu dat je buxus opgegeten wordt door de rups van de
buxusmot? Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Een buxusmot leeft 8 dagen en legt dan ongeveer 500 eitjes. Dit worden de rupsen
die de buxus eten. Ze verpoppen zich en na 14 dagen heb je weer een mot.

Hoe help je nu je buxus? Zorg dat
je buxus sterk is. Gebruik hiervoor
regelmatig een plantversterker.
De planten worden weerbaarder
tegen de rups, dit werkt ook tegen
luizen en andere insecten op alle
planten in je tuin. Verder versterk je
de buxus door 2 tot 3 keer per jaar te
bemesten en ten tijde van droogte de
buxus te voorzien van water. Hierdoor
krijg je veel mooiere buxusplanten
en die ook nog eens sterker en
weerbaarder zijn. Heb je maar enkele
planten, dan kun je heel goed de
rupsen met de hand verwijderen.
Tijdrovend, maar wel zeer effectief.
Maak de buxus onaantrekkelijk voor
een buxusmot door deze regelmatig
te bestuiven met lavameel. Dit meel
blijft op het blad zitten. De eventuele

rupsen zullen hun buik openschuren
en niet van het blad eten omdat het
lavameel erop zit. Goed werkt een
buxusmottenval met feromonen, dit is
een seksuele lokstof, die alle mannelijke
motten wegvangt. Hierdoor worden er
maar heel weinig vrouwtjes bevrucht,
waardoor de eitjes niet uitkomen.
Dus veel minder rupsen in je buxus.
Zijn er rupsen aanwezig dan kun je deze
bestrijden met aaltjes. Deze parasiteren
de rupsen waardoor ze sterven.
De buxusmot kent nog weinig
natuurlijke vijanden, echter de mezen,
en ook de kauwen hebben de rupsen
al ontdekt. Ook diverse soorten
sluipwespen, die de rupsen parasiteren,
hebben de rupsen al gevonden.
Als we de buxusmot op natuurlijke
wijze bestrijden zullen de natuurlijke
vijanden ons gaan helpen en komt

er een natuurlijk evenwicht. Er zijn
in Nederland ook twee middelen
toegelaten voor een chemische
bestrijding van de rups, dit heeft
alleen zin als er rupsen aanwezig zijn.
Preventief werkt dit niet, daarom
adviseren wij om te voorkomen.
Kom naar de winkel en laat je
vakkundig adviseren.
Wij van Welkoop helpen je graag.

Hay Cox

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

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Kronenberg rondom Meerweg € 11,81
Melderslo rondom Sint Odastraat € 9,45
Sevenum rondom Den Eigen € 8,00
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het buitengebied is het kind
van de rekening’
Hoewel 58 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas een glasvezelaansluiting
heeft, maakt niet iedereen gebruik van
glasvezel. Vaak is de kabel wel tot in de
woning getrokken, maar vervolgens niet
aangesloten. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Sinds 2012 is een deel van Horst aan de
Maas aangesloten op glasvezel. Onlangs werd
gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Iets meer dan de helft van het aantal
inwoners van Horst aan de Maas zegt glasvezel
te hebben. Opvallend is dat desondanks veel
mensen aangeven er niets mee te doen. “Ik heb
de kabels in huis liggen, maar heb er tot nu
toe nog geen gebruik van gemaakt”, reageert

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
21%
Oneens
19%

Eens
60%

Iedereen glasvezel is
taak van de gemeente

iemand. Een ander meldt: “De ontvangst is vaak bebouwde kom woont”, vindt deze persoon.
Een ander zegt: “Ik vind nog steeds dat het
slecht en tv-updates werken ook niet altijd.”
buitengebied het kind van de rekening is.
Ook deze persoon is niet echt tevreden. “Bij ons
In de kern heeft iedereen
in de straat ligt glasvezel. Als ik
gratis glasvezel en nog
nogmaals de keuze zou heb‘Glasvezel is
niet de heft is aangesloten.
ben zou ik niet voor glasvezel
geen noodzaak’
Het buitengebied moet zich
kiezen maar de oude kabel TV
‘Iedereen of
duur inkopen, dat is gelijke
handhaven. Wij moesten in een
behandeling van inwoners
vrij vroeg stadium in Swolgen
niemand’
van dezelfde gemeente.”
kiezen voor ja of nee. Daar heb
‘Voor iedereen
ik nu achter af spijt van.”
TipHorstaandeMaas
toegankelijk
Is het een taak van de
is een samenwerkings
en betaalbaar’
gemeente dat iedereen
verband tussen HALLO Horst
aangesloten wordt op
aan de Maas en
glasvezel? Ja, vindt 60 procent
TopOnderzoek. Voor meer
van de ondervraagden. “Je woont evengoed
resultaten of aanmelden voor de volgende
in de gemeente, ook als je buiten de
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

Het MAXimale uit je proefrit?
Kom naar de AutoArena proefrittendag in Venlo.
KOOPZONDAG 26 mei 10.00 - 17.00 uur
Beschikbare modellen
Volkswagen T-Cross, T-Roc, Tiguan
SEAT Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco
SKODA SCALA, KAROQ
AUDI E-tron, Q2, Q3

Tijdens de AutoArena Proefrittendag kunt u intensief kennismaken met de specifieke
rijeigenschappen en prestaties die zo kenmerkend zijn voor de modellen van
Volkswagen, Audi, SEAT en ŠKODA. Elektrisch rijden, een zuinige motor of een
motor met een extra bite? U kiest uw proefrit uit onze beschikbare modellen.

Op zondag 26 mei kiest u uw eigen teammaatje. En wilt u geen moment missen
van de FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO? We kijken gezellig
samen om 15.10 uur live naar Formule 1 en halen zo het MAXimale uit deze dag.
Bent u er klaar voor? Vergeet niet uw rijbewijs mee te nemen!

AutoArena Venlo, Celsiusweg 5. Telefoon 077 - 320 30 40

www.autoarena.nl

opinie 11

23
05
facebook.com/
hallohorstaandemaas

Geef ook uw mening

Bespreking poll week 19

Ik ga stemmen tijdens de Europese Parlementsverkiezingen
Om de vijf jaar zijn er de Europese Parlementsverkiezingen. Op 23 mei
kunnen alle stemgerechtigden hun stem uitbrengen. Een ruime meerderheid
van de mensen die reageerden op onze poll, 71 procent, geeft aan inderdaad
te gaan stemmen. Het Europees Parlement gaat voor een belangrijk
deel over de regels en verordeningen in Europa. Zo heeft het Europees
Parlement het afgelopen jaar bijvoorbeeld ingestemd met de wet die langer
partnerschapsverlof mogelijk maakt voor Nederlandse vaders en lesbische
partners na de geboorte van hun kind. Een ander belangrijk besluit was het

mogelijk maken van gratis bellen en internetten in een ander EU-land. Je moet
je stem dus niet verloren laten gaan.
Iets minder dan 30 procent vraagt zich echter af of stemmen wel zin
heeft. In het Europees Parlement zitten 751 Europarlementariërs, waaronder
26 Nederlanders. De stem van de Nederlandse kiezer weegt daarom minder
zwaar dan andere landen die meer Europarlementariërs in het Europees
Parlement hebben zitten, zoals Duitsland, die 96 zetels heeft. Nederland heeft
dus minder te zeggen in de Europese Unie dan de grotere landen.

Vossen in Horst aan de Maas die voor overlast
zorgen mogen omgebracht worden

Beter laat

eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
De gemeente Horst aan de Maas ervaart overlast door de toename van
vossen. Dit is met name in het Kasteelpark in Horst. Vossen zouden dieren in
de dierenweide, maar ook kippen van inwoners doden. Daarom gaat de Wild
Beheer Eenheid Horst aan de Maas, samen met de gemeente, het aantal vossen
naar een acceptabel niveau brengen waardoor de overlast verminderd wordt.
De vraag is of ombrengen wel de juiste oplossing is. Ongeveer hetzelfde
probleem kwam onlangs nog voor in Flevoland, maar toen ging het om
edelherten. Tegenstanders hadden het toen over verjagen van de edelherten

of ze te verplaatsen. Kan de Wildbeheer Eenheid Horst aan de Maas de vos
niet verjagen? Of moeten dierenweiden zoals in het Kasteelpark niet beter
beschermd worden? Zo hoeven de vossen niet worden gedood.
Aan de andere kant blijven vossen vossen. Het worden niet voor niets
sluwe moordenaars genoemd en krijgen hun prooi toch wel, koste wat het kost.
Daarnaast zou het verminderen van de vossen goed zijn voor de populatie van
wild in de natuurlijke gebieden van Horst aan de Maas. Vossen in Horst aan de
Maas die voor overlast zorgen mogen omgebracht worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 20) > Dierenprotesten schieten hun doel voorbij > eens 93% oneens 7%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Ondernemer als koning zet afdeling
vergunningen op achterstand
Doorgeslagen meedenken met de ondernemer heeft Horst aan de
Maas op achterstand gezet in denkwijze, kennis en organisatie structuur
bij afdeling vergunningen.
Als de ondernemer koning is,
lijkt een kritische houding niet meer
nodig. Zogenaamd meedenken heeft
in de jarenlange politieke dominantie van het CDA geleid tot het wegvallen van een kritische houding bij
de afdeling vergunningen (behalve
evenementen). Al eerder bekend en
met voorbeelden aangetoond. Deze
tekortkomingen werden aangejaagd
door een zwaar onder de maat aangestuurde handhaving.
Dat ligt niet aan uitvoerende
ambtenaren. Die doen hun stinkende
best. Wel aan de wijze waarop ze

zijn aangestuurd door directie en college. Dit heeft geleid tot in de praktijk
tekortschieten van burgerbelangen.
Een paar voorbeelden uit een langere rij aan tekortkomingen. Er is geen
overzicht van tijdelijke vergunningen
en hun afloop datum. In de praktijk
leidt dat ertoe dat tijdelijke vergunningen het karakter hebben van een
definitieve. Bij tijdelijke vergunningen
worden regelmatig bestemmingsplannen aan de kant gezet zonder
echte discussies. Geen kleinigheid.
Ongecontroleerde vergunningverlening. Er is geen (wettelijk vereist)

systeem om te controleren of vergunningen nog wel aan de huidige
maatstaf en wettelijke eisen voldoen.
Eventueel actualiseren op een gestructureerde wijze van (oude) vergunningen vindt niet plaats. Hier volgt het
college de wet niet. In nieuwe vergunningen worden de ondernemers
nog steeds ontlast om onderzoeken te
doen naar energie en waterbesparing
terwijl dit volgens beleid wel nodig
zou zijn. Bij vergunningsaanvragen
worden stukken meegeleverd die als
onderbouwing dienen en die daarmee
de ondernemer ook rechten geven. In
het ene geval wordt hier wel waarde
aan gehecht (wat soms onbegrijpelijk is), in het andere geval wordt dit
gewoon terzijde geschoven (om even-

eens onbegrijpelijke redenen). En
soms is er gewoon gebrek aan capaciteit of specifieke kennis. Topje van
de ijsberg.
Zo ontstond wellicht willekeur en
ook capaciteit en kwaliteitsgebrek.
Als je toch bijna altijd met de ondernemer meebuigt of er voor buigt, is
dat geen probleem, echter wel als je
op een ordentelijke wijze alle burgerbelangen moet dienen.
Er is heel veel werk aan de winkel voor het college en directie om
deze, hen te verwijten, eenzijdigheid, achterstalligheid en kwaliteitsgebreken weg te werken.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

De vos vogelvrij
Het college van Horst aan de Maas heeft de Wildbeheereenheden
toestemming gegeven voor het inperken van de vossenpopulatie. Met
name in het Kasteelpark zorgt de vos voor overlast en schade.
En als ik Huub Heyligers (wildbeheereenheid Horst, red.) mag geloven zitten er daar tientallen zo niet
honderd van deze bruin rode rakkers.
Maar niemand die dit ook echt kan
bevestigen weet hij dan te vertellen.

Mijn vraag is dan waarop heeft
het college deze toestemming dan
gebaseerd? Ik mag aannemen niet op
deze hier voor genoemde beweringen.
Dan rijst natuurlijk de vraag hoeveel
gaan wij er dan een kopje kleiner

maken? Men weet immers niet hoeveel er al stelend en ravage aanrichtend rondlopen. Vrij vertaald komt het
er op neer dat de plezierjagers niet
weten waar ze aan beginnen en zoals
mijn inziens zo vaak lekker mogen
knallen om dat het mag en volgens
vele omdat het moet.
Het zou mooi zijn, voordat ze aan
deze missie beginnen, ze gewoon

eens gericht onderzoek doen naar
de populatie vossen. Hang eens een
camera op bij de dierenweide bijvoorbeeld. Ik ben bang dat dit niet
gaat gebeuren en afschieten van dieren gewoon verder gaat, vaak gebaseerd op aanname en roddels.
Sef van de Munckhof,
Vossenheuvel America

Ruim twintig jaar heb ik
balletles gehad in een voormalig mortuarium. Niet dat ik
daar ooit bij stil stond, als ik
over de balletvloer huppelde
in mijn blauwe pakje en roze
schoentjes.
In de zomermaanden kon
het er bloedheet zijn en na een
omkleedsessie stond de kleine
kleedkamer soms stijf van de
wolken deodorant en parfum.
Eén keer in de twee jaar hadden
we een grote voorstelling in de
zaal van ’t Gasthoês, want daar
heb ik het nu natuurlijk over.
Met kloppend hart stonden we
achter de coulissen te wachten.
Wat leek dat podium groot als je
er eenmaal opstond. Dat het
gebouw toen al zijn beste tijd
had gehad, was overduidelijk.
Wc’s uit het jaar nul, een lift
waar ik liever niet alleen
instapte en een doolhof aan
gangen en kamertjes. Toen al
werd er gesproken over een
verbouwing. In de loop der
jaren heb ik heel wat plannen
en tekeningen voorbij zien
komen. Van glazen puien tot
vage herbergconcepten.
Maar vorig jaar ging dan toch
eindelijk de sloophamer aan de
slag. Wat er nu staat is een
gevel, gestut door wat houten
planken. Hopelijk krijgen we
niet zo’n storm over ons heen,
zoals vorig jaar, dan vrees ik dat
er van het hele gebouw niets
meer over is. Wethouder Geurts
liet onlangs optimistisch optekenen in de media dat ’t
Gasthoês volgend jaar september officieel geopend gaat
worden. Ik help ’t hem hopen.
Maar door het voortdurende
getouwtrek rondom de bibliotheek, filmhuizen waar ineens
het stof weer van wordt afgeblazen en zalen die moeten
kunnen concurreren met grote
theaters in de regio, vrees ik dat
het einde nog lang niet in zicht
is. Ik zou bijna terugverlangen
naar dat tot balletzaal omgebouwde mortuarium.
Marieke
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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.

Europese verkiezingen, stemmen? Ja, natuurlijk
De eerste Europese verkiezingen zijn op zaterdag 18 mei gewonnen
door Duncan Laurence met zijn liedje op het Eurovisie Songfestival. De
tweede Europese verkiezingen vinden donderdag 23 mei plaats. Waar
gaat de SP voor?
Wij vinden samenwerking met
Europese lidstaten prima bij grensoverschrijdende zaken, zoals arbeidsmigratie, klimaat en milieu,
veiligheid en het bewaken van onze
buitengrenzen.
Door het vrije verkeer van
goederen worden kostprijzen laag
gehouden, wat maakt dat producen-

ten zich genoodzaakt voelen in de prijzenoorlog mee te gaan. Ondertussen
gaan goede bedrijven failliet. Het vrije
verkeer van personen is heerlijk als je
niet meer elke 200 kilometer aan de
grens stilstaat om je paspoort te laten
zien, maar is minder fraai als arbeidsmigranten werk doen in Nederland
terwijl er ook in Horst aan de Maas

meer dan 1.000 mensen werkeloos
thuis zitten.
Multinationals zoals Shell en
Unilever hebben veel macht in Brussel.
Door de macht van deze giganten
en de invloed op bijvoorbeeld een
Europese commissie worden lonen
laag gehouden en uitkeringen voor
aandeelhouders hoog. Voor de SP
onverteerbaar. Arbeid moet lonen
en daar hoort een eerlijk salaris bij.
Als het economisch goed gaat in
Nederland, hoort een werknemer daar
rechtstreeks van te profiteren. Helaas

is het op dit moment zo dat werkend
Nederland niets merkt van hoe goed
het gaat. Een gemiddeld gezin kan al
jaren hetzelfde, of minder, doen met
zijn geld.
CO2 trekt zich niets aan van landsgrenzen. Klimaat en milieu vormen
een vraagstuk dat we wereldwijd op
moeten lossen, voor de generaties na
ons. Het akkoord van Parijs ligt er, nu
door. De Europese Unie moet het voortouw nemen met het aanpakken van
de grootvervuilers en niet de rekening
uitsluitend bij de gewone burger neer-

leggen. Europese samenwerking kan
hier helpen. De SP vindt dat we als
Nederland zelf moeten bepalen hoe
we samenwerken in Europa, wil eerlijke lonen voor werknemers en wil
een einde aan de Europese commissie met fors lagere salarissen voor de
Europese elite.
Nog niet gestemd? Leg de HALLO
aan de kant en ga dus stemmen en
gebruik uw stem goed.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Wereldwijde thema’s, Europese Verkiezingen
In maart gingen we naar de stembus, zaterdag 18 mei stemde
Nederland op Europese schaal voor Duncan en deze donderdag mogen
we weer. Dit keer stemmen we voor één van de grootste verkiezingen
van de wereld.
Een grote verkiezing, met grote
impact. Vooral nu we grotendeels te
maken hebben met globale thema´s
die niet (alleen) binnen onze landsgrenzen spelen. Een afnemende
biodiversiteit, klimaatverandering,
migratiestromen en daarmee wel of
geen leefbare omgeving voor ons
allemaal en onze opvolgers. Als

Nederland kunnen we veel doen, maar
alleen lossen we het niet op. We
hebben binnen de Europese Unie
bijvoorbeeld sterke natuurbeschermingswetten die op dit moment van
cruciaal belang zijn. De rapporten die
de afgelopen tijd verschijnen over
bijvoorbeeld de biodiversiteit en
klimaatverandering geven de urgentie

van een betere aanpak aan. De grootte
van de Europese Unie geeft de impact
en dus urgentie van onze stem aan.
Dan volgt al snel de vraag: Waar
kunnen we voor kiezen? Daarom hier
wat speerpunten van onze partijen:
beiden willen actie richting een Europa
dat volledig draait op schone energie
en een humaan vluchtelingenbeleid.
D66 wil meer investeren in Europa
en meer Europese Unie handelsverdragen. En in plaats van de huidige
landbouwsubsidies investeren in
innovatie en duurzame voedselvoor-

ziening. GroenLinks wil een Europese
Unie spoorplan dat de hoofdsteden
rechtstreeks met elkaar verbindt.
Handelsverdragen die bijdragen aan
het voorkomen van mensenrechtenschendingen en die milieuvervuiling
tegen gaan. En de weggooi economie
ombuigen en inzetten op hergebruik.
Meer standpunten en achtergrondinformatie vind je op de websites van
de partijen. Iedereen veel succes met
kiezen.
Inez Arts,
D66+GroenLinks

Groepshuisvesting

Gemeente in gesprek met
Werkgroep Arbeidsmigranten
Het college van B&W van Horst aan de Maas gaat in gesprek met de
Werkgroep Arbeidsmigranten, bestaande uit een aantal bewonersgroepen uit Melderslo, America, Sevenum en Grubbenvorst. Zij hebben de
afgelopen tijd te maken gehad met groepshuisvesting van arbeidsmigranten.

Het gesprek zal gaan over het
voorgenomen beleid van de
gemeente Horst aan de Maas met
betrekking tot arbeidsmigranten,
onder andere huisvesting.

De afspraak voor het gesprek is tot
stand gekomen nadat de werkgroep
een brief had geschreven aan de
gemeenteraad en het college van
B&W.

Hierin stond dat de werkgroep er
op wees dat de B&W wel een apart
gesprek had gevoerd met ondernemers, maar niet met de bewonersgroepen.

GEZOCHT:

TRAINER/COACH
voor Dames 1 van
SVO Sporting Peel en Maas,
spelend in de 4de klasse

Meer info of solliciteren?
Stuur een bericht naar: info@sportingpeelenmaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Duurzame participatie in Horst aan de Maas
Als Partij van de Arbeid hebben we het hier meermaals gehad over
armoede. Ons streven is en blijft dat niemand tussen wal en schip mag
vallen. Landelijke cijfers laten een daling van het aantal personen in de
bijstand zien. Ook in Horst aan de Maas zien we deze positieve ontwikkeling terug.
Dat stemt ons optimistisch. Het
aantal personen dat een beroep doet
op de gemeente in het kader van de
Participatiewet is het afgelopen jaar
gedaald. De gemeente heeft ver-

schillende instrumenten om personen
die een beroep doen op de bijstand te
kunnen helpen. Enkele van deze
instrumenten zijn de Leertuin, het
MAC, en een werkervaringsplek. Door

deze instrumenten kan er maatwerk
geleverd worden en kan per inwoner gekeken worden waar hij of zij het
beste bij geholpen is. Deze instrumenten hebben het afgelopen jaar wellicht bijgedragen aan de daling
van het aantal personen in de bijstand.
Als Partij van de Arbeid vinden
we het van groot belang dat we goed
zicht krijgen op de betreffende cij-

fers. Wat is de reden van de daling?
Wat zegt dit over de samenstelling en
behoefte van de groep die nog wel
een beroep doet op de bijstand? Pas
als we antwoord op deze vragen hebben kunnen we blijven sturen op duurzame en succesvolle participatie en
uitstroom uit de bijstand.
PvdA Horst aan de Maas,
Marjolein Selen

Prettig wonen in Horst aan de Maas
Volgens een onderzoek in 2018 van weekblad Elsevier is Horst aan de
Maas de prettigste woongemeente van Limburg. Hiermee is Horst aan de
Maas de enige gemeente in Limburg in de top 50 van deze lijst.
Goed om te benoemen dat we
het als gemeente prima doen volgens de beoordelaars die van buiten
naar binnen kijken. Ik ben ervan
overtuigd dat het uitdragen van deze
boodschap een positieve uitwerking
heeft op bestaande en nieuwe
inwoners van onze gemeente.
Goede passende huisvesting is

belangrijk voor de leefbaarheid van
onze gemeenschap. Naast het creëren
van nieuwe woonruimte, hebben we
een grote uitdaging met het verduurzamen van bestaande woningen in
eigen bezit (75 procent van de 17.610
woningen in Horst aan de Maas).
Verduurzamen vergt een behoorlijke
investering. Om inwoners hiermee te

helpen zijn er door de gemeente
stimuleringsmaatregelen opgesteld.
Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 21 mei is dit onderwerp aan
de orde geweest. Naast de voorgestelde stimuleringsmaatregelen heeft
het CDA, samen met de coalitiepartners PvdA, D66/GroenLinks en
Essentie, een motie ingediend over de
zogenaamde verzilveringsregeling. Dit
houdt in dat een woningbezitter een
lening kan afsluiten via de gemeente
voor verduurzaming, zonder meteen

met hogere woonlasten geconfronteerd te worden. De kosten voor de
verduurzaming worden door de
regeling afgerekend bij de verkoop
van het huis. Deze mogelijkheid biedt
vooral voor senioren, die hun huis al
voor een groot deel hebben afgelost,
kansen. De komende periode gaan we
met meer voorstellen komen om Horst
aan de Maas een nog betere woongemeente te maken dan het al is.
Eric Brouwers,
Raadslid CDA

Omdat jouw week al druk genoeg is

Hemelvaartsdag alle
vestigingen geopend

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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aan
Lina Peeters

De winst op
het Eurovisie
Songfestival
Na 44 jaar hebben wij het
eindelijk weer geflikt. Wij, of ja
eigenlijk Duncan Laurence,
heeft het Eurovisie Songfestival
gewonnen. Duncan Laurence
stond al een tijdje bovenaan bij
de bookmakers met zijn liedje
Arcade.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lina Peeters
14 jaar
Sevenum
Citaverde College

Wat eet jij over 50 jaar in plaats van
vlees?
Natuurlijk weten we niet wat er over
50 jaar is, maar ik hoop dat er dan nog
steeds iets van vlees is. Ik hou wel

van vlees namelijk. Ik zou niet weten
wat vlees echt zou kunnen vervangen.
Stel je zou een feestje mogen
geven op het kasteel in Horst, hoe
zou dat er dan uitzien?
Ik zou een tuinfeest willen met een
barbecue, met al mijn familie en
vrienden en natuurlijk mijn eigen
muziek. Ik vind feestjes altijd heel erg
leuk.

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Wat deed je als kind het liefst?
Ik heb altijd heel graag gedanst bij de
dansgarde Sevenum. Nu doe ik dat
nog steeds heel graag. Dansen vind
ik een van de leukste dingen om te
doen.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik heb ooit mijn middelvinger gesneden aan een rek. Het was gewoon
bij mij thuis. Ik was met mijn broer
aan het spelen met de Lego. Daar
stond dan een rek met allemaal Lego.
Wij klommen daar altijd op en toen
ik naar beneden wilde, sneed ik me.
Als ik hieraan terugdenk krijg ik altijd
kippenvel.
Hoe zou jij de biografie van je
leven noemen?
De dromer, denker, doener.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Dan zou ik Heidi willen zijn en wegdromen in de bergen. Dat lijkt me
heel erg rustig en fijn.
Wie is je favoriete leraar?
Op de basisschool waren dat juf
Annie en juf Marieke. Op de middelbare school is dat mevrouw
Verhaegh.
Hoe heb je je best vriend/vriendin
ontmoet?
We kenden elkaar al een beetje
door onze moeders, want die werkten bij elkaar. Op de middelbare
school hebben we elkaar pas echt
leren kennen. Sindsdien zijn we echt
goed bevriend.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Het is altijd verschillend bij mij, ik
weet het eigenlijk nooit.
Heb je een bijnaam?
De meesten noemen mij Lien. Ik heb
een vriendin die me Legina noemt.
Ik vind die bijnamen wel heel grappig.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdagavond spreek ik vaak af
met mijn vriendinnen van het dansen. We gaan dan eerst dansen en
daarna naar iemand van ons toe.
Dat is altijd supergezellig.
Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Dat was toen mijn opa en mijn oom
waren overleden. Die keren had ik het
wel moeilijk, maar ik ben er uiteindelijk overheen gekomen.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat mensen me zien als een
leuk en aardig meisje waarmee je het
heel gezellig kunt hebben.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Betty Cooper uit Riverdale, zij is altijd
heel nieuwsgierig. Dit vind ik leuk
aan haar en het lijkt me supervet om
met haar van leven te ruilen.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou jij jezelf voor advies
meegeven?
Ik moet niet altijd zeggen wat ik denk
en dat ik het soms maar moet laten
en me er niet mee moet bemoeien.

Toch was het erg spannend tot
het laatste moment. Het begon
erg goed met de ‘douze points’
van een aantal landen die naar
Nederland gingen. Uiteindelijk
zakte Nederland wat naar beneden, waar je zelfs zou verwachten
dat het Nederland niet meer ging
lukken om te winnen. Op dat
moment ging Noord-Macedonië
erg goed en stond zij bovenaan.
Ook Italië en Zweden deden het
erg goed bij de vakjury’s van alle
Europese landen. Nadat elk land
haar punten had gegeven aan de
finalisten, kwamen de publieke
stemmen. Wat ik erg opvallend
vond was dat Israël amper punten
had gekregen van de vakjury of
van de publieke stemmen.
Ook Duitsland had erg weinig
stemmen gekregen. Gelukkig was
dat bij Nederland niet het geval.
Toen de punten kwamen van de
publieke stemmen ging het erg
snel en spannend door. Landen
die eerst onderaan stonden,
kregen zoveel punten dat ze in de
top-10 kwamen. Bij Rusland was
zelfs het geval dat zij, van één
van de laatste naar de eerste plek
gingen. Toen alleen nog
Nederland en Zweden de publieke
stemmen moesten krijgen, was
het enorm spannend. Nederland
kreeg vervolgens een groot
aantal punten waardoor zij Italië
hadden ingehaald en bovenaan
stonden. Zweden moest 253
punten krijgen om te winnen.
Uiteindelijk had Zweden maar
58 punten gekregen, waardoor
heel Nederland vol vreugde kon
zeggen dat wij volgend jaar het
Eurovisie Songfestival mogen
organiseren. Al met al, ik ben erg
trots op Duncan en wat hij heeft
geflikt voor Nederland.
Jélena
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NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

30 en 31 mei 2019

Let op! Kattenbakkorrels
voortaan bij restafval

Gemeentehuis gesloten op
Hemelvaartsdag

Kattenbakkorrels en –vulling (zowel biologisch afbreekbare of gewone) mogen niet

In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis en gemeentewerken op donderdag

meer bij het groente- en fruitafval.

30 mei en vrijdag 31 mei 2019 gesloten.
De afvalverwerker heeft moeten constateren

inzamelaar hierop strenger controleren.

Heeft u in het Hemelvaartweekeinde met spoed

Hebt u een dringende melding voor

dat de vulling c.q. korrels zich slecht laat

De kattenbakkorrels en -vulling kunnen in

een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig?

gemeentewerken, die niet kan wachten tot

composteren waardoor de kwaliteit van

de restafvalzak. Houdt er rekening mee dat

Vraag het uiterlijk dinsdag 28 mei voor 13.00

de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het

compost niet optimaal is. Daarom gaat de

deze zak niet meer dan 10 kg mag wegen.

uur aan. Dan ligt het woensdag 29 mei na 09.30

storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.

uur voor u klaar. Voor een spoedaanvraag
betaalt u extra. Voor aangiften van geboorten

Let op: het gaat alleen om dringende

en overlijden kunt u op maandag 3 juni a.s. weer

meldingen, waarbij direct gevaar voor de

terecht.

omgeving dreigt.

Milieubewust en duurzaam

Nieuwe inzamelaar en verwerker
van groenafval

Wijziging afvalinzameling
vanwege Hemelvaartsdag

De gemeente Horst aan de Maas heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de
inzameling en verwerking van groenafval (het ledigen van de tuinafvalkorven, het ophalen en verwerken van kerstbomen, gras, berm- en slootmaaisel, grof tuin- en bladafval).
Deze aanbesteding is gewonnen door Kurstjens Recycling BV. De gemeente heeft nu met

Op donderdag 30 mei wordt er geen afval opgehaald.

Kurstjens Recycling BV een contract gesloten voor 5 jaar met optie tot 3 maal verlenging van
1 jaar. Voor onze inwoners verandert er niets.

Inwoners die normaal gesproken hun afval

eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de

op 30 mei zouden aanbieden, kunnen PMD

straat zetten.

Korven

in Horst (Vuursaam) gebruikt als biobrandstof

en restafval op zaterdag 1 juni (vóór 07.00

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

Afvalinzameling van het tuin- en bladafval

waarmee verschillende gebouwen en

uur) aan de straat zetten. Voor keukenafval

op uw eigen digitale afvalkalender via

gebeurt middels de bekende tuinafvalkorven.

tuinbouwbedrijven verwarmd worden.

is er geen inhaaldag. U kunt dit op de

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Er staan verspreid door de geheel gemeente

De hoogwaardige natuurcompost wordt

Horst aan de Maas circa 1250 tuinafvalkorven.

wederom binnen onze gemeente hergebruikt

Belangrijk aandachtspunt voor de inwoners is

als bodemverbeteraar in onder andere de

dat er geen andere afvalproducten in de korven

landbouw, bij de gemeente Horst aan de

Onderhoud van bomen

mogen zitten , dus géén hondenpoepzakjes! In

Maas, bij hoveniers en particulieren. Op deze

de toekomst worden de mogelijkheden bekeken

manier worden de afvalstromen dus lokaal

van een volmeldsysteem, waarbij de burgers

getransporteerd, verwerkt, gecomposteerd

De gemeente Horst aan de Maas is gestart met de boomveiligheidscontrole (BVC) rondom

betrokken zullen worden.

én hergebruikt. Dit zorgt voor een aanzienlijke

Kringloopeconomie

besparing van kilometers en dus van uitstoot
van CO2.

Veiligheid

Horst.
Tijdens deze controle zijn twee bomen afge-

Beide bomen worden op een passende manier

Het groenafval uit de tuinafvalkorven,

keurd. Hiervan was één boom behandeld met

gecompenseerd met oog voor diversiteit.

de kerstbomen, het gras, het blad en het berm-

Milieubewust en duurzaam

en slootmaaisel uit de gemeente Horst aan

Kurstjens Recycling BV werkt met de

Ook zijn er drie monumentale bomen aan de

de Maas wordt binnen de gemeentegrenzen

nieuwste en modernste recycle machines en

De conditie van de bomen was zodanig slecht

Hoebertweg afgestorven. De bomen worden

bij Kurstjens Recycling BV in Grubbenvorst

vrachtwagens. De nieuwe vrachtwagens hebben

dat de gemeente heeft besloten de bomen om

op korte termijn geveld omdat ook deze

verwerkt en gecomposteerd. De recyclede

allen een euro 6 emissienorm. Daarnaast zullen

veiligheidsredenen direct te vellen. Het betreft

bomen een gevaar vormen voor de omgeving.

eindproducten zijn onder andere biomassa en

deze vrachtwagens gebruik maken van een

hier bomen aan de rector Mulderstraat te Mel-

Ter plaatse is nieuwe aanplant aangebracht ter

compost. Deze biomassa wordt onder andere in

blauwe diesel als brandstof, wat zorgt voor een

derslo en aan de Crommentuijnstraat te Meterik.

compensatie.

Horst aan de Maas bij een houtstookinstallatie

vermindering van de uitstoot van CO2.

gif.

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

Horst

Koppertweg 5

Pastoor Jeukenstraat 15

Americaanseweg 35

Danielweg 44

Broekhuizen

Vrouwboomweg 6

Sevenum

Veerweg - Molenweg

Gebr. Van Doornelaan 17

Frankrijkweg 15

Vonkelweg 1

Gasthuisstraat 21

Boekweitstraat 11+13 en

Griendtsveen

Frans Woltersstraat 21

Lavendellaan 28

Tienrayseweg 18

Op den Bergen 8

Grubbenvorst

Tienrayseweg 12

Horst aan de Maas

Burg. Termeer-

Kronenberg

Vertrokken naar onbekende

Kronenbergweg 11 en 12

straat 45

Burgemeester Palmen bezocht het echtpaar Haegens-Litjens uit Horst in verband met hun
60-jarig huwelijksjubileum. Daarbij overhandigde hij namens de gemeente een boeket bloemen

Julianastraat 14

Melderslo

en het gebruikelijke cadeau.

Broekeindweg 13

Vlasvenstraat 28

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

Tarwestraat 12+14

bestemming
Frans Woltersstraat 21

077 - 477 97 77

16
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GEPLUKT Ria Oomen

Deze geboren Kronenbergse is graag creatief bezig. Ze droomde vroeger van een baan als kapster, maar werkt nu al weer 25 jaar als telefoniste bij
de gemeente. Deze week wordt Ria Oomen (54) uit Horst geplukt.
Ooit kreeg ze een oudere
mevrouw aan de lijn, die vroeg of de
gemeente de kapotte straatlantaarn
voor de deur wilde komen maken.
Toen ze antwoordde dat de gemeente
daar niet over gaat, zei de vrouw dat
ze zó bang was in het donker, dat ze
toch wel graag had dat er dan een

leuke man voor haar werd geregeld,
die ’s nachts zou blijven slapen. Knap
hoefde ie niet perse te zijn…
Ria Oomen zit deze maandag even uit
te puffen op de rand van beeldengroep Peelkabouter Wijsneus. Ze heeft
even pauze van haar werk als receptioniste en telefoniste bij gemeente

PUZZEL

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

GLASHOUT
VANAF N50Um³DopOvooUrra
ad

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Minioren

Tikkende Toekans

5 tot 7 jaar
za 25 mei - 10.30u

8 tot 12 jaar
ma 27 mei - 18.30u

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

9

9
3

Ria. “Want er is altijd wel iets wat niet
zo leuk is.” De geboren Kronenbergse
vertelt dat ze in haar leven heel wat
heeft meegemaakt. Eerst een scheiding, later het overlijden van haar
tweede man, van haar schoonzus en
van haar vader. “Maar dat is allemaal
gelukkig alweer even geleden”, klinkt
het. Ze vindt het fijn om weer in Horst
te wonen. Ze woonde er vroeger ook

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

Sudoku
8

Horst aan de Maas. Ze geniet van het
voorjaarszonnetje en neemt rustig de
tijd om een sigaretje te draaien. Als ze
haar leven een cijfer moet geven, zou
het een 7,5 zijn, vertelt ze. Ruim
voldoende dus. “Ja, want alles gaat
lekker momenteel, ik zit goed in mijn
vel en mijn werk loopt ook goed.”
Waarom eigenlijk geen hoger cijfer,
een 10? Dat zou overdreven zijn, meent

al een tijd, voor ze naar Wanssum en
Venray toog. Thuis heeft ze gezelschap
van haar jongste, die 21 jaar oud is.
“De oudste is 28, die is het huis uit.”
Eén dag in de week houdt ze speciaal
vrij voor haar kleinkind. “Dat is mijn
oppasdag.” De tijd die dan nog overblijft vult ze met haar creativiteit.
“Ik ben vrij creatief en geef workshops. Tekstborden maken, of schilderen. En decopatchen.” Dat laatste
houdt in dat je dun papier verscheurt
of verknipt tot kleine stukjes, die je
dan vervolgens op bijvoorbeeld een
vaas plakt, als versiering. “Die workshops geef ik maar af en toe, voor
vriendinnengroepen of zo, want ik heb
het al druk genoeg.” Hoewel ze
onlangs haar 25-jarig jubileum vierde
als gezicht en stem van de gemeente,
had ze ooit heel andere plannen.
De jonge Ria droomde ervan om
kapster te worden. “Maar dat wilden
er zóveel dat de scholen vol zaten.”
Dus koos ze voor de INAS-opleiding
(INterim Algemene Schakelopleiding),
waar mensen naar toe gingen die wel
wisten dat ze in de zorg wilden gaan
werken, maar niet als wat. “Ik heb die
niet afgemaakt en ben toen in de
horeca gaan werken. En vervolgens
kreeg ik een baantje als telefoniste bij
het Arbeidsbureau (nu UWV, red.).”
In haar huidige werk werd het nooit
gekker dan het telefoontje van die
mevrouw die zo graag een man te
logeren wilde hebben en dat vind ze
prima. “Het is een leuke baan, ik maak
van alles mee.”
Heeft ze eigenlijk nog dromen,
ambities? “Niet echt, ik ben tevreden
en heb weinig te wensen.” En terwijl
ze aanstalten maakt om haar collega’s
aan de balie weer op te gaan zoeken,
schiet er haar toch één te binnen. De
as van haar peuk raakt tegen die tijd
al bijna duim en wijsvinger. “Een leuke
man, dat zou toch wel fijn zijn”, zegt
ze lachend. “En nee, van mij hoeft ie
ook niet per se knap te zijn.”

Jong Nederland
ederland
H
orst
Houthandel & Timmerbedrijf

Blieje Vaerkes

Plaarzek

11 tot 13 jaar
MA 27 mei - 19.00u

8 tot 10 jaar
di 28 mei - 18.30u

Tontelvotte

prengels

7 tot 9 jaar
wo 29 mei - 18.30u

13 tot 15 jaar
wo 29 mei - 19.00u

Rene van Ophoven v.o.f.

Kromme Hieringe Raekels
10 tot 12 jaar
vr 31 mei - 18.30u

IES

LOOPSESS
IN
T
S
R
O
H
JN

10 tot 12 jaar
vr 31 mei - 19.00u

www.jnhorst.nl
www.facebook.com/jnhorst
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Huldiging jubilarissen
Rode Kruis
Rode Kruis Horst aan de Maas heeft woensdag 15 mei een drietal jubilarissen gehuldigd. Dit gebeurde tijdens
een vrijwilligersbijeenkomst van de Welfare en Telefooncirkel.

verenigingen 17
Rommelmarkt Seta
Tafeltennisvereniging Seta houdt op Hemelvaartsdag, donderdag
30 mei, haar 24e jaarlijkse rommelmarkt. Deze wordt gehouden aan de
Wilhelminastraat in Sevenum.
Er zijn verschillende dingen te
vinden zoals kleding, boeken,
muziek, spellen, puzzels en speelgoed. Ook is er veel keukengerei,

zoals pannen, servies, glaswerk en
blikken te vinden. De markt begint
om 10.00 uur en sluit af om 14.00
uur.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Tijdens deze bijeenkomst zijn
Carool van Kuijck-Peeters, Bertie
Coenders-Poels en Nel van IssumJanssen gehuldigd. Alle drie zijn ze
sinds april 1969, dus al 50 jaar, vrijwil-

liger van het Rode Kruis. Door de jaren
heen hebben zij zich op verschillende
gebieden ingezet, zoals snelwegambulance, geneeskundig peloton en
verzorging van EHBO-opleidingen

waaronder op scholen. De medaille
werd hen opgespeld door burgemeester Ryan Palmen. De bijbehorende
oorkonde is uitgereikt door wethouder
Han Geurts.

Uitwisselingsconcert
in MFC De Meulewiek
Fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord en muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom slaan
de handen ineen voor een uitwisselingsconcert. Dit vindt plaats op zaterdag 25 mei in MFC De Meulewiek in
Meterik.
Het concert zal de vuurdoop zijn
voor beide dirigenten Bart Deckers
(Monte Corona) en Hub Nickel

(St. Hubertus). Allebei de heren staan
minder dan een jaar voor hun orkest.
Het concert begint om 20.00 uur met

Kwaliteit heeft een naam

St. Hubertus en daarna volgt het
optreden van Monte Corona.
De entree is gratis.

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

BROEKENWEEK!

Spinningmarathon voor
SamenLoop voor Hoop
Bij Just Be Fit in Meerlo vond op zaterdag 18 mei een spinningmarathon plaats voor het goede
doel: SamenLoop voor Hoop. 25 personen zamelden geld in voor de wandel-estafette op zaterdag
25 en zondag 26 mei. De sporters werden begeleid door professionele spinningbegeleiders van
Just Be Fit. Uiteindelijk haalde de marathon een totaalbedrag van 300 euro op. Het bedrag wordt
overhandigd aan SamenLoop voor Hoop.

DAMES- OF HERENBROEKEN
2e BROEK HALVE PRIJS!
(tenzij anders aangegeven)

15% TOT 50% KORTING
OP SCHOENEN!
00 tot 17.00 uur

a.s. zondag open van 13.

Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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2ehandsmert Fiëst
in Meterik
Door Jong Nederland Meterik
Jong Nederland Meterik organiseert op zondag 9 juni de 2ehandsmert Fiëst. Dit is een dag met verschillende
activiteiten en een aanbod van tweedehands spullen. Het evenement vindt plaats bij de blokhut van Jong
Nederland Meterik.

Onthulling
naambord
Het gebied bij de Molenbeek en Romerweg in Sevenum stond
jarenlang bekend als Laor. Op oude kaarten is echter de naam
Gaelstart te vinden. Reden voor Staatsbosbeheer om een bordje
te onthullen met deze nieuwe, oude naam. Groengroep Sevenum
is nog wel benieuwd naar betekenis van deze naam. Mensen die
hier meer over weten kunnen contact opnemen met Ron Janssen
van de Groengroep via ron_janssen@planet.nl

Sinds 1967 zijn wij een naam in de landen tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn
wij een landbouwmechanisatiebedrijf
welk dealer is van diversen A-merken, en
anderzijds zijn we producent van COENDERS
speciaal machines welke met name worden ingezet in de land- en tuinbouw en de
plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden
op onze website: www.coenderslottum.nl
Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de volgende functie:

Baliemedewerker
onderdelen magazijn (m/v)
Wij vragen:
• mbo werk- en denkniveau;
• affiniteit met de land- en tuinbouwbranche;
• kennis en ervaring met landbouwmachines
in de ruimste zin van het woord;
• ervaring in soortgelijke functie is wenselijk;
• accuraat en zelfstandig
kunnen werken;
• een servicegerichte
instelling;
• technisch onderlegd;
· rijbewijs B.

Wij bieden:
• een zelfstandige functie in een klein en prettig teamverband;
• een prima salaris overeenkomstig leeftijd en ervaring;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een afwisselende baan bij een gerenommeerd bedrijf;
• aanvullende opleidingen;
• groeimogelijkheden tot afdelingshoofd.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V. Horsterdijk 96a, 5973 PR Lottum
of per e-mail: m.coenders@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!

De verkoop start vanaf 10.30 uur.
Er is van alles te koop. Naast de markt,
is ook het terras de hele dag open.
De traditie van het Rad van Fortuin is
ook te zien op de markt. Nieuw dit

jaar is een dienstenveiling. Er zijn
verschillende activiteiten voor kinderen, waaronder een springkussen en
mega LEGO-blokken. De spullen die op
de tweedehandsmarkt verkocht

kunnen worden, kunnen op zaterdag
8 juni van 10.00 tot 13.00 uur naar de
parkeerplaats van het sportpark
gebracht worden. Accu’s en bankstellen worden niet aangenomen.
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verenigingen 19

Leden-reünie

Jubileumconcert fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen
De fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen bestaat dit jaar 140 jaar. Vanwege dit jubileum houdt de fanfare in
het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 juni een feestweekend. Op zaterdag is er een reünie en zondags is er
een concert.

HALLO in Spanje
An Kleuskens uit Horst en Gien Janssen zijn samen op een
doorreis geweest in Spanje. Toen zij in Santiago de Compostella
waren, vonden zij een mooi moment op de HALLO eens door te
bladeren. Dat kan daar mooi, want de stad in het noordwesten
van Spanje is een trekpleister onder veel gelovigen. Santiago de
Compostella ligt namelijk midden in de pelgrimsroute naar het
graf van de apostel Jakobus. De route wordt ook wel de Sint
Jacobsroute of Jacobsweg genoemd.
Het weekend wordt afgetrapt met
een reünie in BMV de Schakel in
Broekhuizenvorst. Oud-leden en
bestuursleden van één van beide
verenigingen zijn uitgenodigd voor
deze bijeenkomst. Tijdens deze avond
neemt de fanfare de leden mee op
een reis door 140 jaar fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen en tam-

boerkorps De Maasklank. De reünie
begint om 19.30 uur.

Internationaal tintje
Zondags speelt de fanfare een
concert op de binnenplaats van
carré-boerderij Hoeve de Kolck in
Broekhuizenvorst. Het concert heeft
een internationaal tintje. Tijdens het

optreden is er een barbecue en een
springkussen voor de jeugd. De deelnemende gezelschappen die optreden zijn jeugdfanfare BMBM, fanfare
Vriendenkring Swolgen, musikverein
Walbeck, muziekvereniging Tienraij
en muziekvereniging De Peelklank
IJsselsteijn. De toegang is gratis en het
optreden begint om 13.00 uur.

Slagwerk aan de Maas

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

De slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie uit Horst en Drums & Roses uit Lottum houden op zondag
2 juni een gratis concert vanwege het 800-jarig bestaan van Horst aan de Maas.
Dit optreden wordt gehouden in
een speciaal hiervoor gebouwd
amfitheater bij café Hoëg in
Broekhuizen.

Zij brengen een muziekprogramma
met melodisch slagwerk, ondersteund
door basgitaar en zang (door Nick
Knelissen).

Het amfitheater dient, net zoals
vroeger, als ontmoetingsplek voor
mensen. Het optreden begint om
14.00 uur.

BARBECUE
COMPLEET

11

v.a.

95 p.p.

Crist Coppens
BUDGETBARBECUE!

Scholentournee Koninklijke
Harmonie Horst
Het jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie Horst ging op vrijdag 17 mei met een scholentournee langs de Horster basisscholen. Het doel was om via een ‘live’ concert, kinderen te
enthousiasmeren voor de blaasmuziek. De tournee werd gestart bij basisschool de Doolgaard,
hierna de Weisterbeek en het eindigde bij de Twister.
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In de laatste minuten

Wittenhorst vrouwen
verslaan Fortuna ‘54
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De voetbalvrouwen van RKsv Wittenhorst speelden op zondag 19 mei
een uitwedstrijd tegen Fortuna ’54. Lang leek de wedstrijd te eindigen in
een gelijkspel, maar in de laatste minuut viel de beslissing, Wittenhorst
won met 1-2.

Riet Vaessen wint Nel Arts
Damestoernooi

Door: Boulesclub Horst
De finale van het Nel Arts Damestoernooi georganiseerd bij boulesclub Horst is gewonnen door
Riet Vaessen. Na twee voorronden met in totaal 76 speelsters, mochten de beste 32 terugkomen voor
de finale op zondag 19 mei. Er werden in totaal vier ronden gespeeld. Uiteindelijk won Riet Vaessen
van boulesclub Breetangque. Hennie Donders van boulesclub Horst werd tweede, gevolgd door Mien
Potten van boulesclub Ysselsteyn.

Wittenhorst startte goed aan de
wedstrijd. In de openingsfase werden al enkele kansen gecreëerd.
De openingstreffer werd na een
kwartier spelen op het scorebord
gezet: keepster Celine Roeffen
speelde de bal diep en bediende
daarmee Carin Vissers. Vissers die
zich door de verdediging van Fortuna
speelde, kwam oog in oog met de
keepster van Fortuna en scoorde
feilloos de 0-1 binnen. Voor rust
verzuimde Wittenhorst verder uit te
lopen, waardoor het team met een
kleine 0-1 voorsprong ging rusten.

In evenwicht
Na rust was Wittenhorst direct

weer gevaarlijk. In de eerste vijf
minuten werden de kansen niet
benut. In een tegenaanval brak
Fortuna via de linkerflank door en
werd de voorzet in het doel gewerkt,
1-1. Daarna bleef het spel in evenwicht. Er waren enkele goede kansen voor beide teams, maar deze
werden niet benut. Wittenhorst
bleef hard werken om de wedstrijd
naar zich toe te trekken. In de laatste minuut werd het harde werken beloond: na een overtreding
op Vissers, paste de scheidsrechter
goed de voordeelregel toe, waardoor Vissers zich wederom door de
verdediging heen kon spelen en
scoorde, 1-2.

Door nipt gewonnen duel

GFC’33 dicht
Goed eerste RZK-weekend bij plek in de
voor HZPC
nacompetitie
Regionale Kampioenschappen

Door: zwemvereniging HZPC Horst
Het eerste weekend van de Regionale Kampioenschappen werd op zaterdag 18 en zondag 19 mei
georganiseerd. Dit vond plaats in Eindhoven. Dit waren de lange baan kampioenschappen voor de regio
Zuid-Nederland, de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. HZPC was hier aanwezig met 19 zwemmers en zwemsters.
In het tussenklassement eindigde HZPC met vijf maal goud, tien
zilver en vier keer brons op een
tiende plaats. De meeste gouden
medailles werden behaald door
Cas Verstegen. Hij behaalde er drie:
op de 50 schoolslag, 200 wisselslag en 100 vlinderslag. Daarnaast
won hij nog een bronzen medaille.
Bovendien tikte hij op alle afstanden een persoonlijk record aan.
De andere twee gouden medailles
werden behaald door Isa Curvers (50
rugslag) en Judith van Meijel (400
wisselslag).

Tijn van Kuijk behaalde de meeste
zilveren medailles: vier stuks (50
schoolslag, 50 vrijeslag, 200 wisselslag, 100 vlinderslag), plus één keer
brons (200 vrijeslag). Koen Koster
zwom drie keer zilver (200 wisselslag,
100 vlinderslag, 50 schoolslag) en één
maal brons (200 rugslag) bij elkaar.
Overige medailles waren voor Isis van
Kuijk (zilver op de 200 vlinderslag),
Isa Curvers (brons op de 100 rugslag)
en Judith van Meijel (zilver op de
50 rugslag). Het mix-estafetteteam,
bestaande uit Björn Piket, Koen Koster,
Floor Weijmans en Judith van Meijel,

Maurice

Persoonlijke records
Behalve medailles werd er door
bijna iedereen één of meerdere
persoonlijke records gezwommen.
Een greep uit de hoogtepunten: Danee Verstegen (vijf pr’s),
Lars Hagens (twee pr’s), Lynn Vallen
(twee keer gezwommen en twee
tijdsverbeteringen), Maud Weijmans
(twee pr’s en een erg snelle splittijd
in estafette) en Marlijn Zwart (snelle
tijden op de schoolslag).

In de opstelling van GFC’33 ontbraken opnieuw maar liefst zes basisspelers en trainer René Peters moest dan
ook een beroep doen op meerdere
jeugdspelers en oudgediende Jeroen
van Summeren, nu spelend in het
derde elftal. Ook tegenstander SVEB
moest improviseren om elf spelers
binnen de lijnen te krijgen. GFC’33
begon ongeïnspireerd aan de wedstrijd en gaf in de eerste 10 minuten
drie grote kansen weg. Maar SVEB wist
niet te profiteren. Na enkele omzettingen kreeg de Grubbenvorster ploeg
echter wat meer controle en na een
half uur kopte Luc Stappers uit een corner de 0-1 binnen. GFC’33 kreeg meer

kansen en vlak voor rust schoof
Willem Breukers zelfs de 0-2 binnen
uit een voorzet van Willem van den
Aarsen.

Eigen doel
Ook na de pauze bleef het spel
van beide ploegen matig. Bij een verre
inworp na 10 minuten leek de verdediging van GFC’33 in slaap gesukkeld
en SVEB kwam op 1-2. Even leek het
weer spannend te worden, maar een
discutabele handsbal van een SVEBverdediger betekende een strafschop
voor Grubbenvorst. Bram Martijn
schoot die onberispelijk binnen, 1-3.
GFC’33 kreeg vervolgens kansen op
meer, maar die mogelijkheden werden niet verzilverd. In blessuretijd liep
Luc Stappers de bal nog ongelukkig
in eigen doel, maar daar bleef het bij.
Een belangrijke maar moeizame zege
voor GFC’33.

Grote stap

Tip van

Remco

In alle maten,
kleuren en soorten

-25%

behaalde een zilveren medaille op
de 4x100 meter vrijeslag.

Lavendelweek!

Tip van

Alle
lavendel

Door: voetbalvereniging GFC’33
De voetbalmannen van GFC’33 1 uit Grubbenvorst speelden op zondag
19 mei een wedstrijd tegen SVEB 1. In Swolgen won het Grubbenvorst met
2-3.

Limonium
‘Salt Lake’

Super vlinderlokker,
bloeit de hele zomer!
€ 10,99/st

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

€ 8,99

Acties geldig t/m 28 mei 2019

Dankzij een moeizame 3-2 zege op
SVEB heeft het eerste elftal van GFC’33
een grote stap gezet richting deelname aan de nacompetitie voor promotie. Alleen bij een nederlaag van de
Grubbenvorstenaren volgende week
thuis tegen Oostrum kan DEV Arcen
het team van trainer René Peters nog
achterhalen op doelsaldo. Arcen moet
dan wel in de laatste wedstrijd tegen
Montagnards een verschil van 12 doelpunten goedmaken.
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Sportevenementen
in Afslag10
Door: Sport aan de Maas
Sport aan de Maas organiseert op zaterdag 1 juni op verschillende
plekken in Afslag10 sportevenementen. Onder meer wordt er een
beweegroute geopend bij het Parkhotel in Horst door wethouder
Vostermans.

‘t Pupke 2 kampioen Noord-Limburg
Badmintonclub ’t Pupke uit Sevenum is zondag 19 mei gehuldigd in Maasbracht. Pupke 2 is kampioen geworden bij de streekcompetitie Noord-Limburg. ’t Pupke feliciteert het kersverse team met
hun kampioenschap.

Deze route loopt door het gebied
van Afslag10 en wordt om 10.00 uur
geopend. In de route staan verschillende beweegtoestellen waar
iedereen gebruik van kan maken.
Namens Afslag10 zal één toestel
opgedragen worden aan Gerard Lok.
Gerard is op 1 juni plotseling overleden en hij was verbinder in Horst aan
de Maas. Hij werkte onder meer voor

Afslag10. Ook bij het Walking
Football heeft Gerard veel betekent.
Daarom vindt er om 11.00 uur het
Gerard Lok Walking Football toernooi plaats op het sportpark van
RKsv Wittenhorst. Daarnaast worden
er meerdere sportclinics georganiseerd door verschillende sportverenigingen uit Horst. Deze starten
om 10.45 uur.

Bronzen plak voor
VC Set Up N4 1
Door: volleybalvereniging VC Set Up
Twee teams van VC Set Up uit Meerlo mochten op zaterdag 18 mei afreizen naar Best voor de CMVregiokampioenschappen van de regio zuid. De N4 1 wist een bronzen medaille te halen, de N6 1 eindigde net
buiten het podium op de vierde plek.

Stormvogels troeft in
beginfase Meterik af
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Op sportpark ’t Eindpunt in Siebengewald speelde Meterik 1 tegen
Stormvogels op zondag 19 mei. De Stormvogels won met 2-1 en hielden
daardoor hun kansen op de nacompetitie in stand.
Vanaf de aftrap was Stormvogels
veel feller. Thijn Fransman maakte
dankbaar gebruik van de geboden
ruimte en scoorde al na 5 minuten
de 1-0. Na 20 minuten scoorde hij
op identieke wijze de 2-0. Meterik
schrok eindelijk wakker en kreeg een
aantal kansen via de goed spelende
Brent La Crois. Maar de keeper van
Stormvogels pareerde twee keer een
inzet van de A-speler.
Drie keer is scheepsrecht en na
een fraaie solo door de verdediging,
schoot Brent beheerst de 2-1 binnen.
De spanning was weer terug in de
wedstrijd.
De groen-witte lieten zich na

de thee weer bijna door een snelle
uitval verrassen, maar een inzet
ging rakelings voorlangs. Meterik
kreeg een veldoverwicht en leek via
Rick Hesen de gelijkmaker te scoren, maar zijn inzet ging ook voorlangs. Brent la Crois kapte vervolgens
een aantal verdedigers fraai uit,
maar deze keer ontbrak de koelbloedigheid om te scoren. Meterik
verloor deze wedstrijd door veel te
afwachtend spel op het middenveld en doordat er geen team stond.
Stormvogels leek ervan te profiteren.
Keeper Luuk Haenen kon met een
aantal reddingen een grotere nederlaag voorkomen.

WANDTEGEL

De meiden van N4 1 waren
gespannen voorafgaand aan het
toernooi. Voor hen was het de eerste
keer. Al gauw verdween die spanning
echter toen ze de eerste wedstrijden
wonnen. Ze werden eerste in hun
poule en wonnen ook de kwartfinale.
In de halve finale speelden de meiden tegen Peelpush N4 2 uit Meijel
(regiokampioen). Een bekende

VLOER- EN WANDTEGEL

tegenstander tegen wie het altijd
gelijk opgaat. Na een gelijke stand
werd in de verlenging verloren.
De laatste wedstrijd om de derde
plaats tegen Minerva uit Drunen
werd wel overtuigend gewonnen.
Ook de meiden van N6 1 speelden om een finaleplaats. Ze moesten tegen De Flamingo’s uit Gennep.
Ze verloren nipt. De laatste wed-

strijd om de derde plaats tegen
Vollan uit Langeboom werd verloren, ondanks aanmoedigingen van
Peelpush N6 1, en werd daardoor
vierde.
Voor de meiden van N6 1
was het de derde en laatste keer
dat ze deelnamen aan de CMVregiokampioenschappen. Het
komende seizoen starten ze als MC1.

• Onderhoud en reparaties
• Service op locatie

1995

1650

FORTALEZA 10 X 20 CM

BARCELONA 15 X 60 CM

€ / PER M

• Diagnose en uitlezen
van alle merken
landbouwmachines

€ / PER M2

2

DETEGELTENT.NL

Steeg 18, 5975 CE Sevenum
+31 (0)6 27456046 • info@vomech.nl • www.vomech.nl
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Wedstrijd met veel goals

Sporting wint eenvoudig
van Kronenberg
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De kraker tussen Sporting ST 1 en SV Kronenberg 1 stond op zondag 19 mei op het programma. Beide ploegen
verloren de voorgaande wedstrijden. Sporting ST ging met de drie punten vandoor en won met 4-2.

Budoclub Horst vierde in
Limburgse competitie
Door: Budoclub Horst
Budoclub Horst is op zondag 19 mei vierde geworden in de
Limburgse competitie voor judoteams. In deze competitie strijden vijf judoka’s per club in oplopende gewichtsklassen om de
beste van Limburg te worden. Zondag was de finaledag in Belfeld
en stonden voor Horst: Siem van Lipzig, Tygo Gruntjens, Bas
Beurskens, Guus Theunissen en Fer Deriks op de mat. Ze hebben
hard gestreden en samen twee van de vijf partijen gewonnen.

Sporting begon sterk en het
duurde niet lang voordat de brilstand
van het bord was verdwenen. Thijs
Gerrits werd vrijgespeeld op twintig
meter van het doel. Een goed schot
werd nog gekeerd door de doelman,
maar in de rebound was het Stan
Theeuwen die na 12 minuten de 1-0
op het bord zette. Vervolgens was er
na een korte corner van Pim Smits
een goede schietkans op de rand van
het zestienmetergebied voor Tim van
Rijswijk. Maar zijn schot belandde net
naast het doel. Na 25 minuten gaf
Sven Beurskens na een goede actie
de bal voor het doel. Stan Theeuwen
stond op de goede plaats, waardoor hij makkelijk binnen kon tikken,

2-0. 10 minuten voor rust kreeg Stan
Theeuwen een grote kans om een hattrick te maken, maar hij stuitte op de
keeper. Vervolgens kreeg Kronenberg
ook een grote kans, maar het was Nick
van Welk die met een goede tackle de
bal weggleed, waardoor het 2-0 bleef.

Strafschop Kronenberg
Na een uur spelen kwam de bal
bij Stan Theeuwen terecht die vanuit het punt van het zestienmetergebied tegendraads de bal inschoot.
De doelman had hier geen antwoord
op en hiermee maakte Stan zijn hattrick compleet. Vervolgens deelde
Kronenberg nog een paar speldenprikjes uit, maar tot een goal kwam

het nog niet. Ook Micha Cox had een
grote kans om op het scorebord te
komen, maar de bal werd van de lijn
gehaald. In minuut 70 kwam er een
voorzet van de rechterkant terecht
bij Stan Theeuwen die zijn vierde
goal maakte. Assist voor Jur Janssen.
Vervolgens kreeg Micha Cox een kans
om een goal te maken. Maar zijn
schot werd geblokt. In minuut 74 deed
de uitploeg iets terug. Arno Janssen
maakte 4-1. In minuut 80 werd het 4-2
via een strafschop. Overtreding was
van Thijs Gerrits op Willem Mulders.
Doelpuntenmaker: Lars Janssen. Deze
stand bleef tot het einde op het scorebord staan. Eenvoudige overwinning
dus voor de thuisploeg.

Tegen V.V. Schaesberg
En blijft in race voor het kampioenschap

SV Melderslo wint
van Oxalis
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 19 mei de
gemeentederby tegen fusieclub Oxalis 1. De wedstrijd werd onder
zonnige weersomstandigheden gespeeld op sportpark Wienus in
Hegelsom. De eindstand werd 8-15, waarmee SV Melderslo in de race
blijft voor het kampioenschap.
SV Melderslo begon niet goed
aan de wedstrijd. De ploeg moest
wennen aan het achterverdedigen
van Oxalis en leed aanvallend vaak
snel balverlies. Het was dan ook
Oxalis dat op voorsprong kwam (2-0
en 3-1). Na tien minuten lukte het SV
Melderslo om goed te schakelen en
langzaam maar zeker werd de ploeg
steeds dominanter. Met slim uitgespeelde aanvallen en goed verdedigend werk werd uitgelopen naar een
stand van 5-10 bij rust.

Effectief balbezit
Na rust moest SV Melderslo er
opnieuw even in komen. Vooral aanvallend liep het even wat stroever.

Dit dipje aan de kant van de uitploeg zorgde ervoor dat Oxalis weer
wat in kon lopen naar 8-11. Hierna
herpakte SV Melderslo zich echter
weer en kwam de ploeg weer beter
in haar spel. Er werd nu effectiever omgegaan met het balbezit en
de korf werd makkelijker gevonden
dan aan het begin van de tweede
helft. De ploeg liep steeds verder uit
en uiteindelijk klonk bij een stand
van 8-15 het eindsignaal. Met deze
verdiende overwinning komt SV
Melderslo opnieuw een stap dichter
bij het kampioenschap en blijven de
Melderslose korfbalsters de koploper
in de Overgangsklasse, vier punten
los van de nummer twee.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Wittenhorst geeft flitsende start geen vervolg
Door Henk Coppus, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het voetbalteam Wittenhorst 1 van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst speelde op zondag 19 mei uit tegen
V.V. Schaesberg 1. Het Horster team wist één punt mee naar huis te nemen door met 3-3 gelijk te spelen op het
sportpark in Landgraaf.
Wittenhorst kende tegen
Schaesberg een meer dan een vliegende start en stuurde de gastheren
de eerste 25 minuten van het kastje
naar de muur. Voortvarend zette
Wittenhorst de toon met uitstekend
aanvalsspel. Een steekbal van Joep
Beurskens belandde na 6 minuten
voor de voeten van Michiel Hanssen
die met een stift doelman Bours het
nakijken gaf, 0-1. Na 11 minuten
bracht Michiel Hanssen ditmaal Willem
Heijnen in stelling en deze aarzelde
geen moment en tekende met een
hard schot de 0-2 aan. Wittenhorst
bleef met attractief spel Schaesberg in
de problemen brengen. Na 22 minuten
was opnieuw Willem Heijnen er als de

kippen bij om een voorzet van Daan
Verlijsdonk voorbij de Schaesbergse
doelman te werken, 0-3. Een misverstand tussen het verdedigingsduo
zorgde er echter voor dat Schaesberg
na een half uur terug kon komen in de
wedstrijd. Geuskens profiteerde hiervan en kon de bal voorbij Sjors Witt
plaatsen, 1-3.

Gelijkmaker
Na rust vergat Wittenhorst de
wedstrijd vroegtijdig te beslissen.
Op een weggeslagen bal door keeper
Sjors Witt werd door de verdedigers
net niet alert genoeg gereageerd,
Dijkman kreeg de bal voor de voeten en verschalkte Sjors Witt na 58

minuten alsnog, 2-3. Schaesberg rook
mogelijkheden, na 73 minuten wist de
Horster achterhoede de bal niet vlot
genoeg weg te werken en tekende
Erps zelfs de gelijkmaker aan, 3-3.

Spannende slotfase
Hierna brak een tenen knijpende
slotfase aan waarin beide ploegen
voor de winst gingen. Schaesberg
kwam kansrijk voor het Horster doel,
maar kon niet scoren. Wittenhorst
nam het initiatief weer over, Joost van
Rensch trof in een kansrijke positie het
zijnet. In de ultieme slotseconde had
Beurskens de winnende treffer op zijn
voet, maar ook hij mistte. De wedstrijd
eindigde in een eindstand van 3-3.

En zet ongeslagen reeks voort

Hockeyclub Horst
wint van Milheeze
Door: hockeyclub Horst
Als kersvers kampioen reisden de Horster hockeyheren zondag 19 mei af naar Milheeze om de ongeslagen
reeks voort te zetten. Vooraf gezien was dit beslist geen uitgemaakte zaak, omdat tegenstander Cranendonck de
afgelopen weken ook goede resultaten boekte. De mannen wonnen met 2-6.

horramen en -deuren
Ook voor zonweringen, glasservice,

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

In de eerste minuten maakte
Cranendonck kenbaar voor een half
court strategie te kiezen, loerend op
een snelle counter. Horst had daardoor
veel balbezit, maar het was moeilijk
om scoringskansen te creëren in de
drukke cirkel van Maarheeze. Het was
dan ook niet verrassend dat vanuit
een strafcorner de 0-1 op het score-

bord kwam. Kort daarna verdubbelde
Horst de score en leek het een eenvoudige middag te worden. Maar
Cranendonck toonde veerkracht en uit
een snelle counter werd de aansluitingstreffer gemaakt. Toen het rustsignaal klonk, mocht Horst nog een
strafcorner afmaken, met een comfortabele 1-3 voorsprong tot gevolg. In de

tweede helft werd de score verder
uitgebouwd naar 1-4 en deed ook de
thuisploeg nog een duit in het zakje.
Vervolgens wist Horst nog twee keer
doel te treffen waardoor de wedstrijd
eindigde in een 2-6 overwinning.
Volgende week staat de laatste
uitwedstrijd van het seizoen op het
programma, in en tegen Wijchen.
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Opbrengst gaat naar waterproject in
Oeganda

De Driehoek maakt
eindbedrag sponsorloop bekend
Kinderen van de basisschool De Driehoek in Griendtsveen hebben
onlangs meegedaan aan een sponsorloop voor een goed doel. Het doel
was een waterproject in Oeganda waar drie dorpen van water voorzien
gaan worden. Op vrijdag 17 mei werd bekendgemaakt dat zij 1.213,32
euro hebben opgehaald tijdens de sponsorloop.
In totaal deden er vijftig kinderen mee aan de sponsorloop. De
kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud
hebben zes kilometer gelopen en de
oudere 16,3 kilometer. Een aantal
van deze kilometers liepen zij met
gevulde jerrycans. Dit om te ervaren
hoe het is om met water te moeten

lopen. De loop ging door het
Peelgebied in Griendtsveen waar
onderwijzers een tocht uitgezet
hadden. Het geld gaat naar drie
dorpen in het Rwenzori-gebergte.
Momenteel lopen de bewoners daar
iedere dag twee uur heen en twee
uur terug om water te halen.

Brood bakken
in De Locht

In samenwerking met kasteel Huys ter Horst

Rubriek ’15 vragen ..’
gaat mee de toekomst in
In de HALLO Horst aan de Maas waren de afgelopen weken interviews te lezen in de rubriek ‘15 vragen aan’
met daarin een jongere uit één van de zestien kerkdorpen die een aantal vragen beantwoord over de toekomst
of het verleden. Kasteel Huys ter Horst en HALLO Horst aan de Maas hebben deze interviews opgezet in het kader
van het project ‘Kunst in een capsule, een blik naar de toekomst.’ Deze capsules worden op zondag 26 mei in de
kasteelmuren van kasteel Huys ter Horst geplaatst.
Deze dag zal op de voorburcht een
kunstmarkt plaatsvinden en binnen de
kasteelmuren zal een re-enacment
groep actief zijn. ’s Middags zal in de
Heeren van Horstzaal een winnaar
bekend worden gemaakt van een
wedstrijd waaraan ruim 450 scholieren
aan meededen. Zij maakten kunstwer-

ken die gaan om 800 jaar Horst aan de
Maas. Burgemeester Ryan Palmen zal
de artikelen van ’15 vragen aan’ in de
kasteelmuren waarna deze worden
afgedekt met een plaquette en de
komende vijftig jaar mag verblijven.
De winnaar van de scholenwedstrijd
wordt ook geplaatst in de kasteelmu-

ren. De geïnterviewde jongeren zijn
deze dag te gast.
In 2069 mag de capsule weer het
daglicht zien, in het jaar dat Horst aan
de Maas haar 850e verjaardag viert.
De jongeren zijn dan weer welkom.
Zij zullen dan een leeftijd hebben van
60 tot 70 jaar.

Met drie verschillende afstanden

Wandelvierdaagse Grubbenvorst
De wandelvierdaagse van Grubbenvorst wordt dit jaar gehouden van woensdag 22 tot en met zaterdag
25 mei. Bij De-4, zoals dit evenement ook wel genoemd wordt, lopen ongeveer 700 deelnemers mee.

Het bakhuisje in Openluchtmuseum de Locht in Melderslo is op
zondag 26 mei geopend. Kinderen kunnen hun eigen broodje kneden,
vormgeven, versieren en laten bakken in de houtgestookte oven.
De smederij is ook actief. Tijdens
het evenement wordt de muziek
verzorgd door Mondharmonicaclub
Sevenum. Het museum is alle dagen

open van 10.00 tot 17.00 uur. De
bijzondere activiteiten beginnen om
11.00 uur. Voor meer informatie, kijk
op www.museumdelocht.nl

Workshop Blingbling
in Kantfabriek
De workshop Blingbling wordt op zaterdag 25 mei gegeven in
museum De Kantfabriek in Horst. Marijke van Welzen geeft deze workshop. Blingbling wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de workshop wordt er
gewerkt op een stuk spijkerstof of
katoenen fluweel. Er zijn glanzende
materialen aanwezig zoals angelina
vezels, angelina folie, metallic transferfolie en stukjes zijde met verschillende plakmaterialen. Verder kunnen
deelnemers metallic textielverf,

glitterverf en paintsticks gebruiken.
Metallic garen en eventueel pailletten maken het kunstwerk af. Het kan
ook gecombineerd worden met matte
materialen. Enige ervaring met de
naaimachine is gewenst. Voor meer
informatie en om aan te melden, kijk
dan op www.museumdekantfabriek.nl

De wandelvierdaagse vinden plaats
in de avonduren en zaterdags overdag. Op woensdag tot en met vrijdag
kunnen de deelnemers starten vanaf
17.30 uur. Er kan gekozen worden uit

Kunst in een capsule een blik naar de toekomst!

Zondag
26 mei

ZONDAG 26 MEI
VAN 11 TOT 17 UUR

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

van 9.00 - 17.00 uur

Kunstplein
Met 30 kramen waar kunstenaars
hun kunst vertonen en verkopen.
Tijdscapsule
Een tijdscapsule zal worden
ingemetseld.

drank, fruit en groenten. Onderweg
worden de wandelaars getrakteerd
op live-muziek en op de slotdag is het
Vierdaagsefeest vanaf 16.00 uur in het
centrum van Grubbenvorst.

merbloeiers
Vele soorte
Nu vele zoip
n
en ku plante
buxusvervan n
ge
vanaf € 1,09 rs
Hemelvaartsdag open

Middeleeuws plein
Met oude ambachten en re-enactors.

van 11 tot
17 uur

drie afstanden: 5, 10 en 15 kilometer.
Op zaterdag is er ook een route van
25 kilometer. Aanmelden kan via de
website van De-4 Gubbenvorst. Op de
pauzeplaatsen krijgen deelnemers

Kasteel
Huys
ter Horst

Meer informatie op:
www.kasteelhuysterhorst.nl en op Facebook en Instagram
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Wandelvierdaagse Grubbenvorst

Reanimatiedag

Kunstmanifestatie

Tijd: vanaf 17.30 uur
Locatie: Grubbenvorst

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Radio 10
Locatie: Bemmelstraat 2 Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Gala Dendron College

Schildersjubileum Jan Althuizen

Schildersjubileum Jan Althuizen

Tijd: start stoet vanaf 19.00 uur
Organisatie: Dendron College
Locatie: start stoet vanaf Hertog van Gelresingel Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Jan Althuizen
Locatie: Deurneseweg 13 Griendtsveen

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Jan Althuizen
Locatie: Deurneseweg 13 Griendtsveen

Volleybal & Arbeidsmigranten
Horst aan de Maas 800

Volleybal & Arbeidsmigranten
Horst aan de Maas 800

Meet & Greet acteur Femi Taylor

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: volleybalvereniging Hovoc
Locatie: Dendron sporthal Horst

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: volleybalvereniging Hovoc
Locatie: Dendron sporthal Horst

Borduurcafé

SamenLoop voor Hoop

Kunst in een Tijdscapsule

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

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: SamenLoop voor Hoop Horst aan de Maas
Locatie: Bergboslaan 8 Meerlo

Horst aan de Maas 800
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst Horst

Wandelvierdaagse Grubbenvorst

Wandelvierdaagse Grubbenvorst

SamenLoop voor Hoop

Tijd: vanaf 17.30 uur
Locatie: Grubbenvorst

Tijd: vanaf 17.30 uur
Locatie: Grubbenvorst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: SamenLoop voor Hoop Horst aan de Maas
Locatie: Bergboslaan 8 Meerlo

Tommy in ut plat
Horst aan de Maas 800

Uitwisselingsconcert

Tommy in ut plat

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: fanfare Monte Corona en muziekvereniging St. Hubertus
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Horst aan de Maas 800
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Sieranoo

Tommy in ut plat

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging De Vrije Spelers
Locatie: Het Beukenhof America

Horst aan de Maas 800
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

The Boiler Room

Vettige Pletjes 3.0

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café Breurs Sevenum

Funpop
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: stichting Funpop
Locatie: Peeldijkje 1 Horst
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Tijd: 13.00 uur
Locatie: Old Skool Toys Horst

do
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Hemelrit 25 jaar
Horst aan de Maas 800
Tijd: 10.30 uur
Locatie: centrum Kronenberg

Opening 800-huis
Horst aan de Maas 800
Tijd: 11.30 uur
Locatie: Kerkstraat Horst

Funpop

Rommelmarkt

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: stichting Funpop
Locatie: Peeldijkje 1 Horst

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: tafeltennisvereniging Seta
Locatie: Wilhelminastraat Sevenum

Open dag

Meiwandeling in het Schuitwater

Tijd: 11.00-14.00 uur
Locatie: De Wevert Horst

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin de Roode Vennen Broekhuizen

Workshop Blingbling

Brood bakken

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum de Locht Melderslo

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

Kunstmanifestatie
in ‘t Zoemhukske
In ’t Zoemhukse in Horst wordt op zondag 26 mei een themadag
gehouden. Het thema van die dag is ‘Bijen en Kunst’. Het onderwerp
sluit aan bij de Kunstmanifestatie die dan gehouden wordt rondom de
kasteelruïne.

Wandel4Daagse Sevenum
In ’t Zoemhukske is bijeenwaskunst te zien en zelf te beoefenen.
Vanaf 11.00 uur kunnen geïnteresseerden uitleg krijgen hoe een batikdoek gemaakt wordt en kunnen ze
eigenhandig een placemat maken.
Batik is een traditionele stofdruktechniek uit Azië. Met een gietkannetje wordt met hete was patronen
gemaakt op een doek. Het doek
wordt daarna gekleurd. Doordat de

kleurstof niet hecht op de aangebrachte was, ontstaat een patroon.
Vanaf 14.00 uur is er een demonstratie Encaustic Art. Hier wordt
met een kleine strijkijzer en blokjes bijenwas papieren fantasietekeningen gemaakt. De imkers van
Horst staan daarnaast ook op de
Kunstmanifestatie met een informatiestand. Voor meer informatie, kijk
dan op www.zoemhukske.nl

Nieuwe locatie borstkankeronderzoek
De standplaats van het onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in Horst is gewijzigd. De locatie op het parkeerterrein dichtbij Wellnesscentrum Anco voldeed niet meer aan de gestelde
eisen.
De nieuwe standplaats van het
onderzoekcentrum wordt nu de
parkeerplaats voor de Mèrthal in
Horst. Het bevolkingsonderzoek Zuid
met het bevolkingsonderzoek
borstkanker in Horst start op maandag 3 juni. Voor dit onderzoek
worden alle vrouwen tussen 50 en

75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd. Door
het onderzoek kan borstkanker in
een vroeg stadium ontdekt worden.
Dit verhoogt de kans op genezing.
Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Voor meer
informatie, kijk dan op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

De Wandel4Daagse van Sevenum vond op woensdag 15 tot zaterdag 18 mei plaats. Ruim vierhonderd deelnemers wandelden door het landschap van Sevenum en Kronenberg. Op zaterdag hebben,
naast de 5 en 10 kilometer, ongeveer vijftig grote en kleine wandelaars de 20 kilometer gelopen.
Aan het eind van de middag werd iedereen in het centrum van Sevenum gehuldigd door wethouder
Birgit op de Laak met een medaille en een attentie. Volgend jaar vindt de Wandel4Daagse plaats van
woensdag 24 juni tot zaterdag 27 juni.

Afsluiting Mariamaand Tienray
Als afsluiting van de Mariamaand mei wordt op Hemelvaartsdag 30 mei in de kerk van Tienray een speciale
mis gehouden. De viering wordt opgeluisterd door het gemengd koor van Tienray. Het dorp Tienray kreeg al in
1877 de eretitel Klein-Lourdes en geldt sindsdien als officiële Lourdesplaats in Nederland.
Maria wordt in Tienray onder
meer vereerd als troosteres der
bedrukten. Dat is al sinds 1440
het geval. Sinds 1874 wordt de
moeder van Jezus in het dorp ook

vereerd als Onze Lieve Vrouw van
Lourdes.
Op Hemelvaartsdag wordt tijdens
het Marialof stilgestaan bij de leer die
Maria en Jezus probeerden over bren-

gen: hoe we met elkaar omgaan en
om niemand zomaar aan zijn of haar
lot over te laten.
De viering bij de Tienrayse kerk
begint om 15.00 uur.

Horst aan de Maas 800

Jaarbewaarboek 800 is uit
Het Jaarbewaarboek 800 wordt verspreid in de gemeente Horst aan de Maas. Dit boek is een soort reisgids
door de geschiedenis van de gemeente, gemaakt vanwege de viering van het 800-jarig jubileum van Horst aan
de Maas.
Centraal in dit boekje staat de
hernieuwde aandacht voor elkaar en
de omgevingen die iedereen deelt in
de gemeente.

Er staat ook een activiteitenprogramma in van Horst aan de Maas
800, waar alle dorpen en initiatieven
zich voorstellen.

zondag 26 mei koopzondag

Het boekje is uitgegeven zodat
bewoners van Horst aan de Maas
meer te weten komen over elkaar en
hun eigen geschiedenis.
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Hemelrit door alle kernen Medische
zorg
Horst aan de Maas
De jaarlijkse Hemelrit start op donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, in Kronenberg. Deze toertocht voor
oldtimerbromfietsen- en motoren sluit dit jaar aan op het thema Horst aan de Maas 800.

Huisarts en apotheek

Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

Er is een 90 kilometer lange route
uitgezet die door alle zestien kerkdorpen van de gemeente Horst aan de
Maas loopt. De route gaat door de
Peelstreek, langs de Maasbeddingen,
cultuur historische plekken, maar ook
de nieuwe ontwikkelingen in deze

gebieden. De Hemelrit wordt in drie
groepen verreden, begeleidt door
verkeersregelaars. De eerste groep
bestaat uit bromfietsen. Zij vertrekken om 10.30 uur. Daarna starten de
rolaandrijvers. Als laatste zullen de
motoren vertrekken. Een authentieke

geluidswagen zal de Hemelrit kort
vooraf aankondigen.
Inschrijven kan vanaf 09.30 uur in
café Ummenthun in Kronenberg.
Voor meer informatie, kijk dan op de
Facebookpagina van de Hemelrit.

Méér vermogen

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
24 t/m 26 mei 2019
Het Tandhuys
Raadhuisstraat 12, Venray
T 0478 58 22 81
27 t/m 30 mei 2019
Tandartspraktijk Krebber
Stationsweg 46, Venray
T 0478 52 76 19

Samen kun je méér. Samen weet je méér. Samen bereik je méér.
Dàt is de kracht van Rabobank Vermogensmanagement Limburg.
Eén team van 35 professionals op het gebied van vermogensmanagement en beleggen,
persoonlijk en lokaal. Altijd dichtbij. Dat blijven we.
Maar nu met nog méér expertise binnen handbereik: méér vermogen voor u.

Echt vermogen verdient méér

Méér vermogen betekent? Vraag het aan Erno Cornelissen 06-23879969,
John Duijkers 06-13451197, Dick van Esch 06-10412675,
Frans Vermeeren 06-23040016 en Sandra Reinders-Sleegers 088-7271034
van uw team Vermogensmanagement regio Horst-Venray.

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
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Brand, ongeval of misdrijf

Rabobank Vermogensmanagement Limburg
www.rabobank.nl/vermogensmanagement

America

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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Kleding zegt iets over onszelf

Historische
Rundje dur Swolgen modeshow!
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Op twee momenten op 16 juni (13.30
en 15.00 uur) wordt er in de Locht een
historische modeshow gegeven. Terug
in de tijd om te zien hoe kleding vroeger heel veelzeggend was. En vandaag
de dag misschien nog wel. Kleding
zegt iets over functies, beroepen, over
status, rang en stand. Kleding – en dus
mode – zegt iets over onszelf, over wie
we waren in de afgelopen 800 jaar. De
Op 30 mei wordt in het pand van de voormalige Historische Modeshow gaat daar uitopticien Kruytzer in Horst het ‘800-huis’ geo- gebreid op in.
pend. Dit pand wordt een informatiecentrum,
vergaderruimte en uitvalsbasis voor diverse
activiteiten van HadM800.

Opening ‘800-huis’

Behalve voor informatie kan men er ook terecht in
de kleine huisbioscoop waar diverse films en clips
worden vertoond die vertellen over de verschillende
projecten, maar ook over het leven in de verschillende dorpen. Het programma begint om 11.30 uur met
de intocht van de Hemelrit – een tocht van historische motorrijtuigen – waar uit het jaarprogramma
verschillende activiteiten zich aan het publiek zullen
voorstellen. Einde 16.00 uur.

Wanneer?

Ontwikkeling
Lichaamsbedekking werd kleding en patronen ontstonden. Men kon op den duur bij
een gekleed persoon zien welk beroep hij
uitoefende, op welke plaats van de maatschappelijke ladder hij stond. Behalve functioneel werd kleding ook een symbool en in
toenemende mate een uiting van identiteit.
De Historische Modeshow is tot stand gekomen in samenwerking met museum De
Locht, de balletschool en toneelvereniging
Poespas. De meest actuele info over de
show vindt u op de website van HadM800.

Straffen

Merthal, Horst

24.05 & 25.05

Sporten verbindt
Volleybal met arbeidsmigranten
Kunst in Tijdscapsule
Jongeren en hun visie op kunst.
Kunstmarkt op middeleeuws
plein.
Opening ‘800-huis’
Infocentrum van HadM800 en
méér! Bezoek waard!

Dendron
Sporthal, Horst
Kasteel Huys ter
Horst, 11.00 uur

30.05

Hemelrit
25e rit historische
motorrijtuigen door 16 kernen

Start
Kronenberg,
10.30 uur

02.06

Rundje dur Swolgen
Start bij zaal
Swolgenaren houden open huis Wilhelmina,
tijdens wandel- en fietstocht
Swolgen
10.00-17.00 uur
LEF!
Merlin, Meerlo
Laatste voorronde Talentenjacht

02.06

www.kasteelhuysterhorst.nl

TV800 in mei!

Kloosterhof,
Horst,
11.30 uur

02.06

Sporten verbindt
Voetbal met arbeidsmigranten

Sportpark
Kerkebos,
Swolgen

02.06

Straffen door de eeuwen
Hoe men daar mee omging in
de Middeleeuwen

Kasteel Huys
ter Horst

09.06

Gewoon Samen Gezond
Gezonde voeding. Kookworkshop tijdens Aspergefeest voor
grootouders en kleinkinderen.

Grubbenvorst centrum
11.00 - 17.00
uur

16.06

Historische modeshow
Kleding zegt iets over onszelf

Museum
de Locht,
Melderslo
13.30 uur en
15.00 uur.

Benieuwd welke straf je in 1500 te
wachten stond als je de fout in ging?
Kasteel Huys ter Horst vertelt er uitgebreid
over op 2 juni. Ga er eens kijken als je
nieuwsgierig bent. Meer informatie?

Waar?

Tommy in ut plat
Rockopera - uitverkocht!

www.horstaandemaas800.nl

Wist je dat?

Wat?

24.05 - 26.05

30.05

Dus wilt u Swolgen en de Swolgenaren leren kennen, noteer dan 2 juni in uw agenda. Vanaf 10.00
uur wordt in zaal Wilhelmina een routebeschrijving
verstrekt.

0.NL

Agenda

26.05

De bezoeker wordt er uitgenodigd bij mensen thuis,
in hun tuin, atelier of werkplaats. Plekken waar je
normaal gesproken nooit komt. Met passie wordt
verteld wat men er in de vrije tijd doet, laat men
verzamelingen en hobby’s zien, wordt huis en tuin
getoond of verteld een ondernemer over zijn bedrijf.
Tussendoor enkele muzikale bijdragen.

AAS80

Doorlopende

9

oek 2019

Ontmoeten en elkaar leren kennen –twee pijlers van HadM800– wordt in Swolgen heel erg
letterlijk genomen. Op zondag 2 juni wordt ‘Ut
Rundje dur Swolgen’ georganiseerd, een wandel- en fietstocht dwars door het dorp.

ANDEM

Hemelrit dwars door de gemeente (30 mei)

bij de historie van de luchtvaart tijdens een open dag
op hun eigen vliegveldje.Grubbenvorst is hèt asperIn deze aflevering nemen we u mee naar het ‘Rijksmu- gedorp. Dit jaar vieren ze dat heel speciaal tijdens de
seum a/d Molenbeek’: de Lambertuskerk in Horst met aspergefeesten: Gewoon samen gezond. En we gaan
z’n kunstschatten. Modelvliegclub Apollo ‘68 staat stil kijken in de Norbertuswijk in Horst die 60 jaar bestaat.

De uitzending van de achtste aflevering van
TV800 staat gepland voor zaterdag 25 mei vanaf 18.00 uur bij TV-Reindonk, en natuurlijk ook
te zien via Facebook en YouTube.
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T V Inruil
1499,-

1999,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

SMART

300,-

GRATIS
BEZORGD!

4K

-/-

OLED

ULTRA HD

1199,-

500,-

GRATIS
BEZORGD!

1499,-

4K QLED TV / QE55Q9FNAL

4K OLED TV / KD55AF8BAEP

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • QLED
• Ultra Black Elite • Beeldkwaliteit PQI 3700, HDR 2000

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • OLED
• Acoustic Surface-technologie • 4K HDR Processor X1 Extreme

GRANDIOZE INRUILKORTING
op al onze tv's vanaf €995,- en bij inruil van een oude tv

12 49
4 ’’
cm

10 40
1 ’’
cm

Nog véél meer TV-Toppers!

FullHD

SMART

449,-

379,-

FULL HD TV / TX-40FSW404

SMART

649,-

569,-

4K TV / KD49XF7096BAEP

• 40" (101 cm) • Full HD • Smart TV • V-Real-Smart Pro Technologie

Tummers

4K

ULTRA HD

NIEUW!

• 49" (124 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV • 4K X-Reality PRO

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

in

Tummers

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

