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Kick-off 800 jaar
Horst aan de Maas
Bij café de Leste Geulde in Horst vond op zaterdag 24 maart de kick-off plaats van de viering van 800 jaar Horst aan de Maas. Voorzitter Arie Stas verrichtte samen met
wethouder Ger van Rensch van gemeente Horst aan de Maas de openingshandeling.
Lees verder op pagina 08

Weer schommels gestolen
bij Roeffen Mart
Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst is wederom het slachtoffer geworden van diefstal. De stichting
constateerde zaterdag 24 maart dat er twee kettingschommels gestolen zijn. Het schadebedrag is vastgesteld
op 780 euro.
Het is niet de eerste keer dat
een soortgelijk voorval zich voordoet
bij de speeltuin. In januari werden er
al twee mandschommels gestolen
en in februari de junglebrug in brand
gestoken. Voorzitter Jan Vissers:
“We hebben hier uiteraard weer
aangifte van gedaan bij de politie,
maar zij maakt duidelijk dat ze er
geen onderzoek naar zou doen.
Het wordt telkens gezien als een los
incident, maar ik denk dat ze dat nu

toch niet meer zo moeten zien, zeker
gezien de voorgaande voorvallen.
Ik heb een contactformulier ingevuld,
waar hopelijk meer actie uit voortkomt.”
De kettingschommels zijn inclusief kettingen, zittingen en bevestigingspunten zorgvuldig verwijderd.
“Het is vrijwel zeker dat deze weggehaald zijn om door te verkopen”,
aldus Vissers. “Dit is voor iedereen
een frustrerend gebeuren, voor zowel

de kinderen als de vrijwilligers die
er komen. We willen dan ook de
mensen die de aankomende dagen
naar de speeltuin komen, vragen om
mee op te letten. Om opmerkzaam
te blijven voor zaken die vreemd
ogen, zoals bijvoorbeeld een busje
dat opmerkelijk geplaatst staat of
bijzonder gedrag van andere bezoekers.”
Lees verder op pagina 04
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‘Ooit hoop ik in de Tweede Kamer
of de gemeenteraad terecht te komen’
Gohar Pogosain (17) uit Sevenum mocht zaterdag 24 maart meedoen
aan de landelijke selectie van de wedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’.
Ze nam namens het Dendron College in Horst deel aan de debatwedstrijd.

U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Yana van de Sande
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
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.

Korte speech
De V-Rede is een wedstrijd
onderdeel van de debatwedstrijd.
Een V-Rede is een korte speech van
maximaal 150 seconden. In deze
speech mogen jongeren hun visie op
de toekomst delen. Gohar had het
in haar rede over discriminatie. Er is
volgens haar nog altijd sprake van
discriminatie in onze maatschappij.
Heel lang wist ze niet waar ze haar
rede over moest houden, totdat ze
ineens aan een specifieke situatie
dacht. “Een tijdje terug ging ik met
school naar de rechtbank in Roermond.
Er kwam toen een zaak voorbij met een
allochtone man. Hij was zo respectloos
tegen de rechter en eigenlijk tegen
iedereen. Ik werd toen echt een beetje
kwaad. Door dit soort mensen krijgen
allochtonen en vluchtelingen een slecht
imago in onze maatschappij en dat is
jammer. Na dit heldere moment wist ik
waar ik mijn V-Rede over wilde doen.”
Zelf is ze afkomstig uit een Armeens
gezin. Haar ouders zijn naar Nederland
gevlucht, maar zijzelf en haar broertje zijn in Nederland geboren. Hierdoor
heeft ze zelf nogal wat ervaring met
discriminatie en ziet ze het veel om
zich heen. “Zelf ben ik in een liefdevolle omgeving opgeroeid, waarin
iedereen elkaar accepteert. Hierdoor
had ik nooit door dat er ook mensen
waren die anders in elkaar zaten. Maar
naarmate ik ouder werd, kwam ik daar
steeds meer achter en mee in aanraking. Door bijvoorbeeld tv of internet
zag ik ineens veel discriminatie.” Het
opgroeien in twee culturen is sowieso

Geldig t/m 03-04-2018

Bijlagen

Deze voorronde was voor het
onderdeel V-Rede. Hier mocht ze aan
meedoen, omdat ze twee weken
eerder de eerste prijs bij de provinciale voorronde in Maastricht had
gehaald met haar V-Rede. De voorronde van zaterdag 24 maart vond
plaats op het Mediapark in Hilversum.

iets waar Gohar soms moeite mee
heeft. “Thuis spreek ik Armeens en
voel ik me ook Armeens. Maar zodra
ik de deur uit ga, kom ik weer in de
Nederlandse cultuur terecht. Soms is
het wel moeilijk, die omslag.”
Doordat haar V-Rede zo persoonlijk en meeslepend was, won ze
twee weken geleden de voorronde
in Maastricht. Hierdoor mocht ze
door naar Hilversum afgelopen zaterdag. Aan deze ronde deden in totaal
25 jongeren mee, waarvan er maar
6 door mochten naar de volgende
ronde. “Doordat er maar zo weinig
door mochten, was iedereen best
zenuwachtig. Dit maakte wel dat iedereen heel erg aardig was. Hierdoor was
er niet echt een competitiegevoel,”
zegt Gohar. Helaas is ze niet door naar
de volgende ronde. “Natuurlijk vind ik
het jammer dat ik niet door ben, maar
er zaten zo veel mooie en indrukwekkende speeches bij dat ik het de anderen ook zeker gun.” Gohar is bij deze
wedstrijd uitgekomen door het debat-

team op haar school, het Dendron
College. “Een tijdje geleden kwamen
er mensen van het debatteam langs
in de klas om ons uit te nodigen om
een keer mee te doen. Dit heb ik toen
gedaan en het beviel me zo goed dat

Meer aanmeldingen
Dendron
Er hebben zich meer leerlingen aangemeld voor het Dendron
College in Horst, dan vorig jaar. In 2017 schreven 336 leerlingen zich in.
Voor het nieuwe schooljaar dat start in augustus zijn dat er 383.
Zwanetta Por, locatiedirecteur
van het Dendron: “Het aantal
aanmeldingen ligt een stuk hoger
dan verwacht werd. Vorig jaar
schreven zich 336 leerlingen in
en vanwege het afnemend aantal leerlingen in de regio, werden

Vrolijk Pasen!
Lavendel
‘Stoechas’

18 cm pot, vol knop
van € 9,99/st. nu:

799

Vormgeknipte
coniferen
Grote keuze!

-20%

Spiralen, pon-pon,
bol op stam etc.

Beide Paasdagen geopend van 9-17 uur
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

ik er bij ben gegaan. Nu vind ik debatteren en speechen zo leuk dat ik ook
politicologie ga studeren volgend
jaar. Ooit hoop ik ook in de Tweede
Kamer of de gemeenteraad terecht te
komen.”

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
Bekijk al onze aanbiedingen op: www.plantencentrumvelden.nl

er dit jaar minder verwacht.
We waren dan ook positief verrast door de enorme aanloop.”
Por denkt dat dit onder andere
komt doordat de school in februari
door Elsevier uitgeroepen werd tot
‘superschool’.
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Informateur aan de slag

‘Er moet een brug
geslagen worden’

30 maart t/m 2 april
TOT

Leon Litjens is voor de tweede maal aan de slag als informateur voor de nieuw te vormen coalitie in Horst
aan de Maas. Vooralsnog lijkt volgens hem de meest logische keuze een formatie van CDA en D66+GroenLinks,
aangevuld met PvdA.

70%

KORTING

Op onze parkeerplaats en in de rijhal van onze buren Ruitersport Equidrôme
Het CDA is als grootste partij uit
de gemeenteraadsverkiezingen
gekomen en heeft nu tien zetels in de
gemeenteraad. De partij heeft Leon
Litjens als informateur aangesteld om
de nieuwe coalitie vorm te geven.
Zaterdag 24 maart is hij gestart met
een informatieronde langs de partijen. Het is niet verplicht om een
informateur aan te stellen, vertelt
Litjens desgevraagd. “Als een verkiezingsuitslag heel duidelijk is, doordat
bijvoorbeeld de partijen van de
huidige coalitie op hetzelfde aantal
zetels blijven, dan kan de lijsttrekker
ervoor kiezen om zelf het proces te
leiden. Is dat niet het geval, dan
wordt er een informateur aangesteld.
In Horst aan de Maas is het dan de
gewoonte dat de grootste partij, in dit
geval het CDA, het voortouw neemt.”
De informateur bepaalt vervolgens zelf hoe hij aan de slag gaat.
Zo heeft Litjens afgelopen weekend

gesprekken gevoerd met alle partijen. Tijdens de vorige verkiezingen
zijn de eerste gesprekken tussen het
CDA en de SP, die toen als winnaar uit
de bus kwam, gevoerd. Uiteindelijk
bleken de verschillen tussen deze
twee te groot. Ook nu zitten er twee
partijen aan tafel die op veel dossiers met elkaar van mening verschillen: CDA en D66+GroenLinks. Het is
dan zaak dat er een brug geslagen
wordt, zegt Litjens. “Bij de volgende
gespreksronde, die woensdag 28
maart is gehouden, gaan we dieper
op de zaken in en kijken we of er
water bij de wijn gedaan kan worden.
Als dat lukt, dan kan er verder gegaan
worden met de formatie. Zo niet, dan
maak ik opnieuw een ronde langs alle
partijen. Maar ik denk wel dat de verschillen overbrugbaar zijn. De partijen
snappen dat ze het met elkaar moeten doen.”
Litjens was in het verleden wet-

houder voor het CDA en stond nu op
de lijst als lijstduwer. Hij staat echter neutraal in het proces, geeft hij
aan. “Het is belangrijk om boven
de partijen te staan, dat moet je als
wethouder ook. Je dient in dit geval
het algemeen belang en niet dat
van de partij. Dit is nu de tweede
keer dat ik informateur ben en het is
zeker anders. De uitslag is al anders,
er zijn andere mensen bij betrokken en de partijen hebben intussen een geschiedenis met elkaar.”
Litjens wil geen voorspellingen doen
over wanneer de nieuwe coalitie
rond is. “Als de tweede gespreksronde positief verloopt, dan kunnen
we snel gaan onderhandelen. Zowel
de partijen als ik willen voortvarend
aan de slag. Aan de andere kant: de
nieuwe coalitie moet de komende
vier jaar samen besturen. Dus het is
beter voor kwaliteit te gaan, dan voor
snelheid.”

Tuinmeubels, BBQs, potterie en Weberoutlet-prijzen!
modellen tegen outlet-prijze
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zondag
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WWW.LEURS.NL

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

Meerderheid

Horst aan de Maas stemt
vóór referendum Wiv 2017
Een meerderheid van de inwoners van de gemeente Horst aan de Maas stemde woensdag 21 maart vóór het
raadgevend referendum. In totaal stemde 53,7 procent voor, 40,9 procent tegen en 5,4 procent blanco.
Het referendum ging over de
nieuwe Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten die in 2017 is
opgesteld. Met deze wet zouden de
AIVD en MIVD meer bevoegdheden
moeten krijgen. Het betreft hier een
officieuze uitslag: op donderdag
29 maart stelt de Kiesraad in een
openbare zitting de officiële uitslag
vast. De uitslag in Horst aan de Maas
is in strijd met de landelijke uitslag,
waarbij de meerderheid tegen
stemde. Landelijk ging 49,5 procent
van de stemmen tegen en 46,5
procent voor.

Het opkomstpercentage ligt in
Horst aan de Maas op 54,4 procent,
landelijk ligt de opkomst op 51,6
procent. Dit betekent dat het referendum geldig is. Als minder dan 30
procent van de kiesgerechtigden
heeft gestemd, is de uitslag ongeldig.
Dan kan de regering de wet zonder
meer in werking laten treden. Omdat
de uitslag voorlopig als geldend telt
en het merendeel tegen stemt, zijn er
twee mogelijkheden. De regering kan
het parlement voorstellen de wet in
te trekken. Een andere mogelijkheid
is dat aan het parlement voor gesteld

wordt om de uitslag niet te volgen en
de wet toch in te voeren. Zij mogen
dan vervolgens bepalen om dit
voorstel goed te keuren of te verwerpen. Mocht er besloten worden dat de
wet alsnog wordt ingetrokken, dan
blijft de wet Wiv uit 2002 van kracht.
Wel kan de wet in aangepaste vorm
weer ingediend worden. Het referendum is echter raadgevend, wat wil
zeggen dat regering en parlement
niet verplicht zijn de uitslag te volgen.
(bron: www.verkiezingensite.nl,
www.referendum-commissie.nl,
www.kiesraad.nl)

Onderzoek provincie

Wolf doodde schapen
in Lottum
Uit onderzoek van het BIJ12/Faunafonds, in opdracht van provincie Limburg, blijkt dat een wolf de schapen
heeft gedood die eerder deze maand onder meer in Lottum werden gevonden.
In Lottum, Venlo en Heythuysen
werden enkele weken geleden
schapen dood in de wei gevonden.
Naar aanleiding hiervan heeft het
BIJ12/Faunafonds in opdracht van de
provincie DNA-monsters genomen.
Dit is nodig om uit te sluiten dat de
dieren niet door een hond werden
gedood. Uit het onderzoek blijkt nu
het DNA afkomstig is van een wolf.

Dit is waarschijnlijk hetzelfde dier dat
onlangs in het Belgische Opoeteren
werd doodgereden.
De gedupeerde schapenhouders
krijgen een vergoeding voor de
gedode dieren. De wolf is op grond
van Europese regels een streng
beschermde diersoort. De provincie
komt tegemoet in eventuele schade
die is veroorzaakt door een wolf.

Die bestaat uit 100 procent van de
waarde van het gedode vee en eventuele dierena rtskosten voor gewonde
dieren. “Er moet daarvoor wel via
DNA aangetoond zijn dat het inderdaad om een wolf gaat, of er moet uit
sporenonderzoek zijn gebleken dat
een wolf zeer waarschijnlijk de veroorzaker van de schade is”, aldus de
provincie.

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl
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Lintje voor Marcel Beelen
Marcel Beelen uit Melderslo heeft dinsdag 27 maart een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij kreeg de
onderscheiding tijdens het afscheid van de oude gemeenteraad.

Klikgebit en Kunstgebit

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

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

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

Aardbeien maken gelukkig

Beelen (47) is sinds 2006 lid van
de gemeenteraad van Horst aan de
Maas. Hij was onder meer fractievoorzitter van het CDA, voorzitter van de
commissie Ruimte en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.
“Hij heeft zich gedurende zijn raadslid-

Lambada... de lekkerste
Het Aardbeienland is weer geopend
vanaf vrijdag 30 maart en viert dit seizoen
het 20-jarig jubileum met de
nieuwe attractie AardbeienGeluk!

maatschap bewezen als een
bekwaam, gedreven en integer
bestuurder met een grote mate van
verantwoordelijkheidsbesef en maatschappelijke betrokkenheid”, aldus
burgemeester Ina Leppink. “Hij heeft
in die hoedanigheid grote verdiensten

voor de gemeenschap verworven.”
Beelen gaf voor de gemeenteraadsverkiezingen al aan zich niet
meer verkiesbaar te stellen voor het
raadslidmaatschap. Marcel Beelen
is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Vervolg voorpagina

Weer schommels gestolen
bij Roeffen Mart
Nu deze incidenten zich vaker
voordoen, kunnen we het naar deze
partijen niet meer verantwoorden er
zelf niets tegen te doen.
Daarom zijn we er inmiddels
mee bezig om concrete plannen met

een beveiligingsbedrijf voor actieve
camerabewaking uit te werken.
Ik wil daarbij wel blijven benadrukken dat we hierin ook gebaat zijn bij
de opmerkzaamheid van de bezoekers.”

✃

✃

Dinsdagmarkt
in Horst

Ook maakt hij kenbaar dat het
niet langer de vraag is of er iets aan
de beveiliging gedaan moet worden,
maar hoe er iets gedaan kan worden.
“We krijgen bedragen van bedrijven
die de speeltuin sponsoren.

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

Tegen inlevering van deze bon 1 gratis erbij

tamme konijnenachterbouten

6 stuks € 10,00 per stuk € 1,75

ZACHT
BELEGEN KAAS
per kilo nu 7,95
Lekkere romige kaas
voor de boterham

BEDMODE

BADMODE

Alleen geldig
op dinsdag
3 april 2018

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 08.30-17.00 uur
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Samenwerking
Abemec en Citaverde
Hans Quint van landbouwmachinesleverancier Abemec uit Sevenum en Ton Hermans, directeur
van het Citaverde College in Horst, tekenden onlangs het contract van AgroLeeft. “We hebben met
Abemec weer een goede AgroLeeft-partner erbij”, aldus Hermans. “Binnen mbo Agro (Greenport en
veehouderij) hebben ze dit schooljaar inmiddels al diverse technische vakdagen voor onze leerlingen verzorgd. Binnenkort start het programma voor de eerstejaars mbo- leerlingen.” AgroLeeft is
een samenwerking tussen de opleiding en bedrijven uit de regio Greenport Venlo.
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Fit naar Werk

‘Voor mij is het echt
een succesverhaal’
Businessclub Wittenhorst en gemeente Horst aan de Maas startten vorig jaar in samenwerking met voetbalclub RKsv Wittenhorst uit Horst het project Fit naar Werk. Het pilotproject is volgens de initiatiefnemers succesvol
verlopen, waardoor volgende week wordt gestart met een tweede traject.
Met Fit naar Werk worden mensen
uit een uitkeringssituatie geholpen
weer aan een baan te komen.
Acht weken lang, vier ochtenden in de
week, krijgen zij hulp bij het solliciteren, bezoeken bedrijven en lopen
stages. Doel is om uiteindelijk in een
passende functie weer aan de slag te
gaan. Een van de deelnemers aan het
eerste traject is Elly Theijbers uit Horst.
En met succes: ze heeft nu een baan
bij cateringbedrijf Opscheppers in
Horst. “Ik werkte eerst in de schoonmaak, maar dat werd op een gegeven
moment te zwaar voor me”, vertelt
Elly. “Er wordt veel druk op je gelegd
om in zo’n kort mogelijke tijd zoveel
mogelijk te doen. Dat kon ik onder
andere lichamelijk niet meer aan.”
Elly belandde in de WW en merkte dat
het op haar leeftijd, ze is 54, erg lastig
is om weer aan de slag te kunnen
gaan. “Ik werd ook heel onzeker over
welk werk ik nog wel zou kunnen.”
Elly zat twee jaar in de WW toen ze via
de gemeente bij Fit naar Werk terechtkwam. “Daar werd meteen duidelijk
dat ik nog wel iets kan.”
Theijbers kwam terecht bij
de broers Jules en Roel Francken,
die een cateringbedrijf runnen in
Horst. “We kenden het project door
de Businessclub Wittenhorst, waar
wij ook lid van zijn”, vertelt Jules.
“We hebben een aantal gesprekken
gehad met Hay Emonts (projectleider, red.) die ons aan Elly voorstelde.
Zij kwam precies op het goede
moment voor ons. We waren namelijk op zoek naar iemand die ons kon
helpen met afwassen en wat licht
schoonmaakwerk.” “En ik ken Jules

Spaanse Margriet
Osteospermum. Diverse
kleuren. Ø 10.5 cm.
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IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Zondag 22 april 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

nog van vroeger, dus wist ik ook waar
ik terechtkwam”, lacht Elly. Na een
proefperiode werkt ze nu gemiddeld
tien tot twaalf uur per week. Ze is erg
positief over hoe het project voor haar
verlopen is. “Het heeft me weer een
doel in het leven gegeven. Ik heb zelfvertrouwen gekregen, een plek om
heen te gaan. Voor mij is het echt een
succesverhaal.” Ook Jules en zijn broer
Roel zijn erg te spreken over Fit naar
Werk. Roel: “We vinden het belangrijk
om een steentje bij te dragen aan de
maatschappij en mensen een kans te
geven. We hopen dat meer bedrijven
zich hier in de toekomst bij aansluiten.” “Het unieke aan Fit naar Werk is

dat we een concrete verbinding leggen tussen inwoners met een uitkering
en het bedrijfsleven”, zegt wethouder
Birgit op de Laak van gemeente Horst
aan de Maas. “Wittenhorst is via de
businessclub écht een schakel naar
bedrijven. In de afgelopen periode
hebben we gemerkt dat het werkt.
We zagen dat bedrijven via deze
samenwerking een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen,
door iets te betekenen voor inwoners
die vanwege allerlei omstandigheden
niet zo makkelijk aan het werk kunnen. En het mooie is ook nog eens:
het levert de deelnemers ook nieuwe
sociale contacten op.”

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

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Ja, ik wil!!
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Jan en Carmen kennen elkaar al tien jaar. Ze hebben samen een woning
gekocht. Omdat Carmen meer ﬁnanciële middelen had, heeft zij 75%
van de woning op naam gekregen en Jan slechts 25%. Ook heeft Carmen
een aantal schenkingen vanuit thuis gehad die ze in de woning heeft
gestoken. Jan heeft vanuit het verleden nog een krediet dat ingelost
moet worden.
Recentelijk is Jan op de knieën gegaan en heeft hij Carmen ten huwelijk
gevraagd. Carmen is dolgelukkig.
Vraag: moeten Jan en Carmen iets regelen?
Vanaf 1 januari 2018 geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht:
het stelsel van een beperkte gemeenschap. Kort gezegd komt het stelsel
er op neer dat alles wat er aan bezittingen en schulden voor het huwelijk
was, blijft van degene van wie het bezit of de schuld is/was. Alles wat
tijdens huwelijk wordt opgebouwd, is van de echtgenoten samen.
Op basis van het vorenstaande zou je zeggen dat Jan en Carmen niks
hoeven te regelen. Echter, dat is niet het geval. Er zijn een heel aantal
uitzonderingen op bovenstaand stelsel. Een van de uitzonderingen is dat
de woning gemeenschappelijk eigendom wordt van Jan en Carmen door
het huwelijk, ondanks dat voor het huwelijk de eigendom 75% en 25%
was. Wel krijgt Carmen een vordering ter grootte van haar meerinbreng.

Afscheid oude raad
De oude gemeenteraad van Horst aan de Maas nam dinsdag 27 maart afscheid. In totaal negen
raadsleden keren niet meer terug in de nieuwe raad. Deze werden eerst toegesproken door burgemeester Ina Leppink en vervolgens door hun eigen fractievoorzitter. Daarna kregen Henk Peters
(CDA), Eric Brouwers (CDA), Mariet Roelofs (SP), Riek Janssen (SP), Frank Spreeuwenberg (SP), Bart
Bertrams (Essentie), Janny Hermans (Essentie), Frans Kerstjens (Essentie) en Jan Wijnen (PvdA) een
presentje overhandigd.

Kortom, ondanks het nieuwe stelsel van het huwelijksvermogensrecht
is het toch belangrijk om zaken goed te regelen alvorens te trouwen.
Meer weten?
Meer weten over trouwen en huwelijkse voorwaarden? Neem contact
met ons op of bezoek onze gratis informatieavonden op diverse locaties
in de regio.
Zie onze website: www.consendo.nl
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Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust met lichaam en geest
Vaak zullen wij aan je denken, aan hoe alles is geweest

Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend
plotseling uit ons leven gedreven
blijf je in onze harten leven

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen.
Met veel verdriet nemen wij afscheid van ons mam,
schoonmoeder en trotse oma

Na een jong leven, met nog heel wat plannen om te doen,
is na een strijd van een paar uurtjes onverwacht
van ons heen gegaan, mijn grote zus, nicht, kleinkind,
pleegdochter, zus, onze huisgenote en mijn vriendin

Mia Slots-Jorihsen

Shirley Rommen

echtgenote van

in de leeftijd van 29 jaar

Wiel Slots †
Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar.
Francy en Ed Willemsen-Slots
Nicky
Sam
Jos en Ank Slots-van Deijnen
Lynn
Mat en Annemarie Slots-Weijs
Sara
Finn
William en Marlou Slots-Rutten
Maud en Stef
Bjorn en Wil, Angel, Mikayla
Danny en Polly
Richard Slots en Anita van Oeffelt
Jelle
Stijn
Chiem
Horst, 25 maart 2018
Correspondentieadres: Blauwververstraat 87, 5961 KH Horst
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 31 maart 2018
om 10.30 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst,
waarna wij mam te rusten leggen bij pap op het r.k. kerkhof.
Bijeenkomst in de kerk waar gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.
Ons mam is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, waar u afscheid van haar kunt nemen,
vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur.

Een warmer afscheid van mijn lieve man, onze zorgzame vader
en trotse opa hadden we ons niet kunnen wensen.
De warme belangstelling, het bezoek, de prachtige bloemen,
de vele kaarten en uw aanwezigheid tijdens het afscheid van Piet
geven ons veel troost.

Piet Aerts
echtgenoot van

Agie Aerts-Brouwers
Hiervoor onze oprechte dank.
Agie Aerts-Brouwers
kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 7 april
om 19.15 uur in de parochiekerk van de H. Theresia te Kronenberg.
Kronenberg, maart 2018

Venlo
Venray
Broekhuizen
Venray
Venray
Hegelsom
Venray
Grubbenvorst
Venray
Sevenum

David Rommen
Leo Rommen †
Hennie Mathey †
Oma Rommen
Familie Juliana-Rommen
Familie van Moorsel-Rommen
Familie Rommen
Familie van de Logt
Familie Mathey
Huisgenoten en begeleiding
Sondertseveld 19-21
Helden Remco van Ophoven

23 maart 2018
Correspondentieadres: Bachstraat 1, 5802 GK Venray

www.theoarts.com

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Van Roy Kasseien. Antieke
bouwmaterialen: Home & Garden,
tuintafels, poorten en hekwerk,
lantaarns, doorleefde meubelen
en tafels op maat, wasbakken,
eiken balken, oude metselstenen,
cementtegeltjes, bestrating, glas/lood.
Belastingservice Horst biedt
hulp bij de belastingaangifte voor
particulieren en grensgangers,
geen ZZP. Aanmelden: bij
T.Hermans, tel. 077 398 47 88 of
www.belastingservicehorst.nl of
belastingservice.horst@gmail.com
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

De afscheidsbijeenkomst zal plaats vinden op donderdag
29 maart om 13.00 uur in Zorgboerderij Vorster Hand,
De Vorst 3 in Sevenum.

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

Daarna begeleiden we Shirley in besloten kring
naar het crematorium.
We vinden het fijn als u donderdag
een (onverpakte) witte roos meebrengt.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
fijne brieven, kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

Hay Cox
Horst: Wies Cox-Vullings
Mark en Lobke, Elle, Adam
Erik en Sabine

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
De laatste hoop.
Mollenbestrijding 06 36 08 66 35.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

T. k. gevraagd landbouwmachine
o.a. ploegen/kopeg/spitmachine/
kieper/weisleep/weibloter/
mesttank/schudder/hark/maaier/
tractor en vee/paardentrailer enz.
alles aan bieden 06 19 07 69 59.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

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

Woensdag 28 maart is van 18.30 tot 19.30 uur
gelegenheid om afscheid van Shirley te nemen
in uitvaartcentrum Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray.

Dag en nacht bereikbaar

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

Pedicure Dorothé. Een complete
voetbehandeling bij u thuis voor
€ 27,50. Sinds kort ook mogelijk om
u bij mij thuis te behandelen dit voor
maar € 24,- Bel voor een afspraak
06 11 88 61 38.

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

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro/
mnd, div. afm, 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
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.
Zijdebloemen. Fleur uw woonkamer
op met een boeket van zijdebloemen,
eventueel in combinatie met hout.
Kom eens langs bij “Miniatuur” Miny
Kanters. Tel. nr. 077 398 51 08.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Div. afmetingen, vanaf 25 m2,
geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.

Longolie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm op de longen,
versterkt het afweersysteem.
Info www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar bij natuurwinkels
in Horst.
Parttime job. AOW-er wil nog niet stil
zitten, zoekt parttime job; 1 a 1.5 dag/
week, commerciële achtergrond,
diverse werkzaamheden, geen
kantoorwerk. Mob; 06 51 99 77 60.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te huur opslag/bedrijfsruimte.
Te huur, bedrijfsruimte, opslagruimte,
kantoorruimte, Sevenum.
Voor info bel 06 27 21 26 04.
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning
voor 4 pers. aan de Costa Blanca
Spanje, zee op 300 mtr afstand van
Guardamar del Segura 35 km zuidelijk
van vliegveld Alicante.
Meer info frans.huijs@home.nl
Te koop royale woning Horst.
Royale woning nabij centrum van
Horst. Zie www.nieuwstraat26.nl
Te huur opslagruimte,
champignoncel 13 x 5.2 mtr,
Hegelsom. Tel. 06 51 07 47 20.

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
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Gemeenteraadsverkiezingen

Meeste stemmen
voor Vostermans

Binnenkort starten we weer met de cursus

CHI NENG QIGONG

Gemeente Horst aan de Maas heeft vrijdag 23 maart de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. In totaal werden er 19.211 stemmen uitgebracht, waarvan 7.087 voor het CDA.
Op de SP stemden 2.676 mensen,
11,4 procent minder dan in 2014.
Voor Essentie waren er 3.356 stemmen, 3,33 procent minder dan bij
de vorige verkiezingen. PvdA en
D66+GroenLinks kregen respectievelijk 1.968 en 2.749 stemmen.
Nieuwkomer VVD behaalde

1.375 voorstanders. De zetelverdeling
blijft daarmee op tien zetels voor het
CDA, vijf voor Essentie, vier voor SP
en D66+GroenLinks en twee zetels
voor zowel PvdA als VVD.
Lijsttrekker Bob Vostermans van
het CDA ontving van alle kandidaten
de meeste stemmen: 1.612. Birgit op

de Laak (PvdA) en Bart Cox (SP)
kregen beiden evenveel stemmen,
namelijk 1.101. Aan Bram Hendrix
van Essentie gaven 1.038 mensen
hun stem, Jim Weijs (D66+GroenLinks)
kreeg er 1.005. Nieuwkomer VVDlijsttrekker Peter Elbers ontving
518 stemmen.

HALLO op vakantie...
HALLO Horst aan de Maas is al op veel plekken in de wereld geweest. Bent u ook, buiten Horst
aan de Maas, op vakantie geweest en heeft u een leuke foto gemaakt met de HALLO? Stuur deze dan
naar redactie@hallohorstaandemaas.nl met uw gegevens en wie weet ziet u uzelf terug in de HALLO!

De uit 10 lessen bestaande cursus wordt gegeven door Saskia Vermeesch
en Ton van de Pas. Kosten: € 200,00 inclusief lesmateriaal.
Startdatum: woensdag 4 april van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden: info@praktijktonvandepas.nl vóór 1 april.

Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 - 397 11 00
www.praktijktonvandepas.nl
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

TUINMEUBELEN
OPEND
2E PAAS.0D0 A- 1G6.0G0 EUUR
11

Alles wat u nodig heeft op het gebied van: tenten,
kampeerartikelen, slaapzakken, barbecue’s, tuinmeubelen,
gasﬂessen, kampeermeubelen en nog veel meer.
Meijelseweg 51,
5986 NH Beringe
077 - 466 91 94
www.buitenhuisberinge.nl

... in Dubai
Sportmaatjes Wilma Kallen en Ans Kleuskens uit Horst en Marly Steeghs uit Castenray gingen
samen een weekje naar Dubai. Daar bezochten zij ook de hoogste toren van de wereld, de Burj
Khalifa, “Geweldig om op deze hoogte de HALLO te lezen”, aldus de drie.
SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

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

... in Nieuw-Zeeland
Peter en Helmi Wijsman uit Sevenum hebben een zesweekse rondreis gemaakt door NieuwZeeland, waarbij ze ook familie bezochten. Op het prachtige Zuidereiland in de buurt van Hokitika
werd even geposeerd met de HALLO.

Veldpaustuinen.nl • Tel.: 077 467 24 13 • Sevenum
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Dankbetuiging

Onze hartelijke dank voor de grote belangstelling, de vele kaarten
en bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, onze pap, trotse opa en super opa

Horst
aan de
Maas

Jan Thielen
Melderslo, maart 2018

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Hans Geurts, geboren en
getogen in Hegelsom, maar tegenwoordig uit Helmond.

Nel Thielen
Anny en Wil
Roy, Nigel
Linda en Roy, Nina, Stijn
Peter en Nueng

27-3-2017

Hans
Geurts

27-3-2018

Mam één jaar voorbij zonder jou?
Alles is gedaan wat jij wou.
Ik heb mensen meegemaakt met onbegrip en zonder fatsoen,
maar jouw wensen waren voor mij belangrijk.
Eens komt de dag megje zei je, daar denk ik aan.
Mam ik mis je, dochter Elly.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00 en meld u aan.
Woninginrichting bij u thuis.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.

Hulp terras bediening gezocht.
Voor zomer en weekenden zoeken
we een spontane, energieke hulp
in de bediening van ons terras in de
natuur. Liefst met ervaring.
Contact: info@kaldenbroeck.nl
Te huur opslagruimte/garage,
28m2, Horst, camerabeveiliging,
Tel. 06 27 05 27 57.
Te koop goedkope doodskist.
Gommansjm@ziggo.nl

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.

Schilder biedt zich aan
voor al uw schilder-, tex- en
behangwerkzaamheden.
Bel voor vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85.

Verloren zonnebril.
Op 5 maart verloren blauwe
zonnebril in Horst, van
Blauwververstraat via Kranestraat en
St. Josephstraat naar Americaanseweg.
Tel. 06 12 10 73 40.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

Muziek is wat het leven van Hans Geurts tekent,
maar dat is niet de reden dat hij in 1980 vertrok uit
Hegelsom. “Na mijn opleiding tot drogist werkte ik bij
Trefcenter in Venlo, waar ik door farmaceutische groothandel Interpharm werd ontdekt. Dit ging gepaard met
een verhuizing van Hegelsom naar Den Bosch. Ik was
steeds minder bezig met waar ik voor geleerd had en ik
kwam terecht in de wereld van de logistiek en automatisering.” Na 1982 kwam hij na een aantal omzwervingen
in 1988 als ICT consultant en productmanager terecht
in Handel, Noord-Brabant. Daar ging hij wonen, samen
met zijn vrouw en zoon die geboren was in Schiedam.
In Handel werden nog twee dochters geboren. In 1995
startte hij zijn eigen onderneming. In 2004 verhuisde hij
na een echtscheiding naar Helmond.
Hans is tegenwoordig vooral op twee terreinen
actief. Enerzijds schrijft hij zijn ideeën voor een betere
wereld van zich af in een maatschappelijk manifest,
met de voorlopige titel ‘De Derde Verlichting’. Eind jaren
70 heeft hij zijn dienstplicht vervuld bij de Koninklijke
Marine en heeft hij op verschillende locaties gezeten.
“Ik heb me in die tijd vaak moeten aanpassen aan een
nieuwe omgeving en daardoor leer je wel te relativeren. Hoe belangrijk is een huis nu eigenlijk? Mensen zijn
té territoriumgebonden en dat is waaruit volgens mij
veel xenofobie (angst voor vreemde zaken en met name
immigranten, red.) uit voortkomt.”
Anderzijds is hij bezig met muziek. Van 1975 tot 1985
was Hans zanger en toetsenist in drie Horster bands,
te weten Band X, Argus en The Reverbs. Daarnaast was
hij medeoprichter en van 1973 tot 1980 secretaris van
Jongerensociëteit Phoenix in Hegelsom. “Hier heb ik zeer
goede herinneringen aan. In die tijd bivakkeerde ik zo
goed als 24/7 in de soos.” Hij geeft ook te kennen dat

die tijd hetgeen is wat hij het meeste mist aan Horst aan
de Maas. “Ik heb in Horst geweldige carnavallen gevierd.
Dat ging dan vijf dagen achter mekaar, waarbij je de
broek in avond stijf in de hoek zette en in de ochtend
weer vrolijk verder ging waar je gebleven was.”
Van compositie tot wereldwijde distributie, hij doet
het allemaal zelf. In de jaren 80 leerde hij hoe je aan de
hand van de computer kon ‘multitracken’. “Dat was een
muzikale openbaring voor mij. Ik kon meerdere instrumenten zelf inspelen, opnemen met de computer en vervolgens er één geheel van maken. Zodoende was ik niet
meer afhankelijk van andere mensen en kon ik muziek
maken zoals ik die wilde maken.” In 2013 maakte hij de
bewuste keuze om zich volledig op muziek toe te leggen. Sindsdien zijn met zijn one-man-project Gashunters
zeven albums uitgebracht. “Het is in geld geen rijk leven,
maar wel een vrij leven. Ik word door niets of niemand
gehinderd om mijn ideeën en liedjes op te schrijven en
vervolgens uit te brengen. Het is fijn een reis te kunnen
maken in mijn eigen hersenen en daarbij het maximale
rendement te halen uit mijn talent en skills.”
Zijn muzikale nalatenschap vereeuwigt hij online.
“Zo tracht ik de demo-tape van The Reverbs uit 1983
alsnog digitaal uit te brengen. Ik heb honderden
muzikale ideeën geschreven, maar de grote doorbraak
blijft uit. Wie weet komt het over dertig jaar, misschien
pas als ik dood ben, over honderd jaar. Als men het
maar leuk vindt.” Hans ziet vooralsnog geen reden om
terug te verhuizen naar Hegelsom. “Om nostalgische
redenen zou ik wel terug in de tijd willen, maar niet
per se voor de locatie. Ik kies voor het uitslaan van mijn
creatieve vleugels en het uitdagen van mijn verstand.
Dat wil ik ook blijven doen, zo lang het kan. Dat is niet
plaatsgebonden.”

Vervolg voorpagina

Kick-off 800 jaar Horst aan de Maas’
Volgens Arie Stas kunnen de werkgroepen nu aan de slag. “We kunnen
deze week de beschikbare budgetten
vrijgeven aan de werkgroepen, wat
betekent dat de ideeën verder uitgewerkt kunnen worden.” De totale
kosten voor de viering in 2019 worden
geraamd op 560.449 euro, waarvan
435.000 euro door subsidies en fond-

sen, onder andere van gemeente Horst
aan de Maas, gedekt moet worden.
Daarnaast heeft de gemeente een
garantiesubsidie van 326.000 euro verleend. “Er worden ongeveer vijftig activiteiten in 2019 georganiseerd”, zegt
Stas. “Dit jaar staat in het teken van de
voorbereiding van deze activiteiten.
Ook is de website inmiddels in de lucht,

www.8eeuwen.nl” Onder andere de
gemeenteraad van Horst aan de Maas
had eerst twijfels over de plannen, zij
vroeg zich af of deze wel gedragen
werden door alle kernen. Volgens Stas
groeit het draagvlak voor de viering
van 800 jaar Horst aan de Maas. “Zeker
nu de zaken steeds concreter worden,
zijn de reacties positief.”
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GEPLUKT Mirjam Derks
rond 07.00 uur van thuis kom, staan
de kinderen meestal al klaar voor
mijn deur. De ouders zijn er van op
de hoogte dat ik soms wat later thuis
ben. Beide banen liggen me erg aan
het hart. De transportwereld is een
mannenwereld en dat is voor mij een
wereld waarin ik me thuis voel. Ik hoor
er echt bij en wordt overal in betrokken. Zo komt mijn 12,5 jarig jubileum
aan bod tijdens de aanstaande paasbrunch. Maar soms voel ik me daar
ook wel eens een maatschappelijk
werker,” vertelt ze lachend. “Ik heb
daar soms best open gesprekken met
de chauffeurs die daar komen. Op die
manier heb ik veel sociale contacten
daar op gedaan.”

‘Ik kan geen afscheid
nemen van wat ik doe’
Daarnaast heeft ze als hobby het
maken van kerst- en verjaardagskaarten. “Ik heb veel knutselspullen waar
de kinderen ook gebruik van kunnen
maken.” Ze krijgt energie van haar
actieve leven, maar toch heeft ze er
bewust voor gekozen om de laatste jaren wat stapjes terug te doen.
“Voorheen was ik eigenlijk altijd wel
van maandag tot en met vrijdag aan
het werk, inclusief de zaterdag- op
zondagnacht op het transportbedrijf.
Mijn man gaf wel vaker aan om het
Overdag is ze gastouder en draagt ze als zzp’er zorg voor andermans kinderen. In de nacht werkt ze als interieurverzorgster bij een transportbedrijf iets rustiger aan te doen, maar ik kan
gewoonweg geen afscheid nemen van
in Venray. Een druk leven, maar ze geeft aan dat dat ze daar juist energie van krijgt. Deze week wordt Mirjam Derks (53) uit Tienray geplukt.
wat ik doe. Tegenwoordig heb ik wel
een keer tegen in Tienray in ’t Tolhuis
een vaste vrije dag op vrijdag. Op die
kinderen zich bij mij geborgen kunnen met haar eigen kinderen gezorgd.
Ook al draagt ze zorg voor ander“Sterker nog, ik heb altijd ze altijd in
en dat was ook leuk. Vervolgens zagen dag krijg ik ook assistentie in de huisvoelen als een rupsje in een cocon.
mans kroost, ze spreekt er over alsof
mijn werkzaamheden betrokken.
we elkaar weer tijdens de Horster ker- houding. Daarnaast ga ik hoe dan ook
Ze hoeven niet meteen als vlinder
het haar eigen kinderen zijn.
Een goed voorbeeld daarvan was de
mis in 1979 en toen was het bingo. Ik
iedere dag een half uur wandelen,
binnen te komen. Ik vind het belang“Het merendeel zie en help ik mee
tijd waarin ik voor taxibedrijf Pedi in
was net één dag 14 jaar oud.”
dat is vaste prik en daar komt niets
rijk dat ze weten en het gevoel hebopgroeien, dus is het ook moeilijk om
Naast het gastouderschap is ze ook tussen.” Stilzitten zit er voor Mirjam
ben dat ze bij mij kunnen huilen, maar Horst werkte. Oorspronkelijk was ik
daar niet gehecht aan te raken.”
daar interieurverzorgster, maar als er
werkzaam als interieurverzorgster bij
gewoonweg niet in. “En als ik eens
ook gerust eigenwijs mogen zijn
De kinderen komen bij haar thuis in
een transportbedrijf in Venray. Dit doet een dag echt vrij ben, staat er altijd
Dat ze net zo zeer zichzelf kunnen zijn, niemand anders was voor een spoedTienray, waar ze als zzp’er haar eigen
geval, mocht ik in een taxibus rijden.
ze al 12,5 jaar in de nacht vanaf 02.30 wel iemand op de stoep voor een kop
opvang heeft onder de naam Mirjam’s ook al zijn de ouders op het werk.”
Ik was jong, net 19 en ik nam gewoon uur. “Als ik daar dan in de ochtend
koffie”, voegt ze hier lachend aan toe.
Dat heeft echter nooit voor conflicten
Cocon. “Daarmee wil ik uitdragen dat
de sprong in het diepe. Dit groeide en
later kreeg ik zelfs een vaste route
waarbij ik kinderen naar school in
Venray mocht brengen. Mijn oudste
dochter Daisy ging dan wel eens vaker
mee. Van daaruit ontstond de situatie
dat als Daisy jarig was, ik de taxibus
ook kon gebruiken voor haar verjaardagsfeestjes.”

PUZZEL

Kom kijken, proeven én genieten!

Zondag 8 april

Sudoku

‘Het was bingo
op de kermis’

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

1

7
6

3

7
8

3

2

Naast Daisy heeft ze nog twee
kinderen: Tessa en Mike, die ze
samen met haar man Ger Derks (59)
heeft grootgebracht. Zelf is Mirjam
ook geboren en getogen in Tienray,
maar toen ze trouwde met Ger, heeft
ze vijf jaar in Hegelsom gewoond.
“Ik was 18 jaar oud toen ik met hem
ben getrouwd. Wat vrij jong is, maar
we hebben elkaar ook vrij jong leren
kennen. Ik zat vroeger bij de marjorettes en met optredens kwamen
we op verschillende plaatsen. Zo ook
in Hegelsom, waar mijn man vandaan komt. Op dat moment dat we
elkaar leerde kennen klikte het meteen, maar we hadden op dat moment
allebei een vriendje of vriendinnetje.
We kwamen elkaar vervolgens nog

Venlo - velden 11.00 – 16.00

www.komindekaslimburg.nl

Voetreflexologie
Voetreflexologie
geeft
energie.
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energie.
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Lamb Weston / Meijer in
Broekhuizenvorst blijft ontwikkelen
gaat. Als groeiende organisatie kunnen we veel
Vorig jaar werd de aardappeldivisie van Oerlemans Foods in Broekhuizenvorst overgenomen door Lamb Weston / Meijer;
één van de grootste producenten ter wereld op het gebied van diepgevroren aardappelproducten. Sindsdien wordt er hard gewerkt om het carrièremogelijkheden bieden. Wij vinden het
bedrijf verder te optimaliseren.
belangrijk dat onze medewerkers over een goed
niveau beschikken, zodat we garant kunnen staan
voor een kwalitatief eindproduct.”
Kim van Bergeijk, verantwoordelijk voor de
personeelswerving, voegt hier aan toe: “Wij zoeken operators op niveau MBO 2, 3 of 4, kwaliteitscontroleurs, hef- en reachtruckchauffeurs in
een 5-ploegendienst en monteurs E/WTB in dagdienst met consignatie.”
Om de juiste mensen aan te trekken wordt er
aanstaande dinsdag 24 april een open avond
georganiseerd. Potentiële nieuwe medewerkers
kunnen een kijkje nemen in de keuken van Lamb
Weston / Meijer in Broekhuizenvorst. Er wordt
een presentatie gegeven over het bedrijf,
gecombineerd met een rondleiding en een kort
gesprek waarin ze zichzelf kunnen voorstellen.
Uiteraard kan er friet worden geproefd. De avond
is laagdrempelig, maar wel echt bedoeld voor
mensen die affiniteit of ervaring hebben met de
procesindustrie, de voedingsmiddelenbranche of
de werkzaamheden. In Broekhuizenvorst zijn op
dit moment ruim twintig vacatures.

“Wij bieden onze internationale klanten in
de horeca en retail een kwalitatief hoogwaardig
product. Ons merk Lamb Weston® gaat de hele
wereld over. We hadden al jaren zakelijke contacten met Oerlemans Foods. Zij hadden de focus
voornamelijk liggen op groenten en daar deden
ze friet bij. Zij hebben zodoende vroeger producten voor ons gemaakt”, aldus Michel de Lepper,
Director Operations. “We hebben altijd al gezien
dat het een bedrijf was met veel capaciteit en

mogelijkheden. Om die voor de volle 100 procent
te benutten zijn we op het moment druk bezig
om de productie te optimaliseren. Door bijvoorbeeld te moderniseren met een nieuw machinepark met duurzame technieken“.
“We zijn een Europees bedrijf, dat internationaal opereert. Om de capaciteit optimaal te
kunnen benutten wil Lamb Weston / Meijer ook
een kwaliteitsslag maken met betrekking tot het
personeel.” Michel vertelt: “We zijn op zoek naar

enthousiaste mensen die zelfstandig aan de slag
kunnen, door de juiste opleiding en ervaring.”
“Onze medewerkers krijgen alle mogelijkheden
om trainingen en cursussen te volgen, waarmee
ze zich kunnen blijven ontwikkelen”, geeft Michel
aan. “Dit kan een training zijn op ons hoofdkantoor in Kruiningen (Zeeland) en bij onze vijf andere
fabrieken in Europa. Ook kunnen de fabrieken van
onze Amerikaanse Lamb Weston partner worden bezocht om te kijken hoe het er daar aan toe

Aanmelden voor de OPEN AVOND op dinsdag
24 april kan via www.werkenbijlambweston.nl
of via info@lambweston.eu

Blitterswijckseweg 1
5871 CD Broekhuizenvorst
+31 113 394 955
info@lambweston.eu • www.lambweston.eu

Boodschappen
doen voor
Eerste Paasdag
TM

Tweede
Paasdag
open

... gezellig
samen shoppen op
Tweede Paasdag

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

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl
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Nieuwe attractie
Aardbeienland
Het Aardbeienland in Horst viert dit jaar het 20-jarig jubileum met onder meer de bouw van een nieuwe
attractie: AardbeienGeluk.

winkel&bedrijf 11
Huisvesting
arbeids-migranten
in Melderslo
Uitzendbureau Sun-Power uit Tienray heeft camping ’t Engelke
in Melderso gekocht. Eigenaar Twan Christiaens wil daar vanaf april
tot november vijftig tot zestig arbeidsmigranten gaan huisvesten.
De eerste woonunits zijn al geplaatst.

In 1988 startte Het Aardbeienland,
een aardbeienpark met een winkel,
terras, museum, tuinen, bos, kassen en
plukvelden. In het openingsjaar bezochten 5.500 bezoekers het park, inmiddels
is Het Aardbeienland uitgegroeid tot
een veel completer familiepark met
diverse bezienswaardigheden. In 2017
kochten bijna 40.000 mensen een
toegangskaartje.

Volgens oprichter Hay Soberjé is de
pioniersgeest van toen nog steeds
aanwezig. “De uitgangspunten zijn en
blijven ook voor het komend seizoen
om met verse en smaakvolle aardbeien
iets extra te blijven bieden, maar ook
zeker om het zomerkoninkje heen, als
belevenis, emotie en een feest voor de
zintuigen steeds weer wat nieuws te
presenteren.” Elk seizoen kwamen er

bezienswaardigheden bij, zoals
aardbeiengrotten, de aardbeiensprookjes, het aardbeienmonster,
aardbeiendroom. Voor 2018 presenteert Het Aardbeienland de overdekte
attractie AardbeienGeluk. “In dit
nieuwe pareltje wordt de bezoeker
meteen ondergedompeld in een
unieke romantische aardbeiensfeer”,
aldus Soberjé.

Themaweek

‘Horst aan het water,
lekker verfrissend’
Verschillende organisaties die met of voor kinderen werken besteden in de week van het jonge kind, tussen
16 en 20 april, extra aandacht aan het belang van water voor jonge kinderen. Hiermee willen ze stimuleren dat
meer kinderen en ouders water drinken.
Op verschillende plekken in de
gemeente Horst aan de Maas wordt
er gedurende deze week aandacht
besteedt aan het thema water.
Zo wordt op diverse plekken gratis
water aangeboden en laat de
kinderfysiotherapeut kinderen
bewegen met water.

Daarnaast komt de campagne
‘Horst aan het water, lekker verfrissend’ dit jaar vaker tijdens diverse
activiteiten terug, zoals de
Sportweek, Rundje um ut Hundje
en de Koningsspelen. Op woensdag
18 april vindt er tussen 14.30 en
16.30 uur een evenement plaats op

het Lambertusplein in Horst in het
kader van deze themaweek.
Hiervoor worden kinderen tot en
met vier jaar uitgenodigd met hun
ouders. Er zijn diverse beweegactiviteiten, de kinderen kunnen lekkernijen maken met water en ze
kunnen er spelletjes doen.

Versado, uw partner in GroenLogistiek- en administratief personeel

Volgens Christiaens is er een
 ijpend tekort aan onderkomens
n
voor seizoensmedewerkers.
“Landelijk zijn er zo’n 400.000
arbeidsmigranten en er is een tekort
van 100.000 bedden. Ook wij hadden
voor het komende seizoen woonplekken te weinig.” De woonunits
die op de camping worden geplaatst,
zijn om de piek op te vangen, aldus
Christiaens. Hij presenteerde vorige
week zijn plannen aan de buurt.
“Ik heb daarbij ook aangegeven
dat we in de toekomst meer mensen willen onderbrengen in een
groepsaccommodatie. Maar het kan
nog enkele jaren duren voordat het
zover is.”
De dorpsraad is niet blij met
de ontwikkelingen op de camping
aan de Broekhuizerdijk, zegt They
Haegens. “We waren net zo verrast als de buurt, ook wij wisten van
niets. We waren officieel ook niet
uitgenodigd op deze voorlichtingsavond, waar ik wel als buurtbewoner
een uitnodiging voor had gekregen. En ja, het zijn er op termijn

gewoon te veel. Wat mij pijn deed
is dat de politiek ons zo voor het
blok zet. Er is nergens bekendgemaakt, voor zover wij weten, dat er
een gedoogvergunning is gevraagd.
We hebben gehoord dat er aan de
initiatiefnemer is gevraagd om de
informatieavond na de verkiezingen
te organiseren. Dat vind ik nog het
ergste. Officieel is de dorpsraad er
nog niet bij betrokken, maar we blijven natuurlijk niet vanaf de zijkant
toekijken als er zoveel dorpsgenoten
zich grote zorgen maken.”
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas laat desgevraagd
weten dat er nog geen vergunning
is verleend. “Mocht de vergunning
worden aangevraagd en de ondernemer voldoet aan de voorwaarden, dan zal het College van B&W
in principe medewerking verlenen”,
aldus de woordvoerder. “We zien wel
mogelijkheden om dit toe te staan.”
De woordvoerder bestrijdt dat er aan
de initiatiefnemer is gevraagd om de
informatieavond na de verkiezingen
te organiseren.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

werken

America Tel. 06-12359686

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Zoek jij een baan met veel variatie?

Wij zoeken een

nieuwe collega
(m/v ca. 38 uur per week)

om o.a. iedere dag onze winkels te bevoorraden.

SPEEDDATE AVONDEN
5 en 19 april van 19.00 - 21.00 uur

Ben jij in het bezit van rijbewijs B
en ben jij ’s morgens vroeg op je best?
Stuur dan je cv en motivatie naar

tom@bakkerijbroekmans.nl
www.bakkerijbroekmans.nl

Ben jij op zoek naar werk en heb je geen tijd om overdag
langs te komen, dan organiseren wij op 5 en 19 april
van 19.00 - 21.00 uur extra speeddate/inloopavonden.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Tot dan!
GULIKSEBAAN 1 | 5912 PR VENLO | T 088 7700 700 | F 088 7700 701 | WWW.VERSADO.NL

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

‘Een VVV-kantoor is een begrip’
Gemeente Horst aan de Maas wil het VVV-kantoor in Horst sluiten. In plaats daarvan komt een mobiel promotieteam. Ruim 60 procent van
de inwoners van Horst aan de Maas vindt dit geen goed idee. Volgens hen is een VVV-kantoor een ‘een essentiële toevoeging voor een
gemeente’. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Geen VVV-kantoor meer in Horst? Niet als het
aan 66 procent van de inwoners van Horst aan
de Maas ligt. Zij zien het idee van de gemeente
om het fysieke kantoor te sluiten en in plaats
daarvan een mobiel team op te zetten, absoluut
niet zitten. “Het eerste wat ik doe in een andere
stad, is het VVV-kantoor zoeken”, zegt iemand.
“Ik vind het, als ik in een andere plaats ben,
juist fijn om ergens binnen te kunnen lopen en
gewoon vragen te kunnen stellen en informatie te krijgen. Een mobiel team lijkt me alleen
gunstig voor recreatieparken of campings of zo,
maar niet voor de dagjesmens zoals ik”, meent
een ander. De gemeente geeft aan dat veel
informatie tegenwoordig online op te zoeken is.
De vraag is of iedereen die ook weet te vinden.
“Er zijn nu juist ouderen die Horst en omstreken
bezoeken die nog lang niet allemaal via internet

Inwonerspanel

1.672 leden

Eens
19%
Oneens
66%

Neutraal
15%

Een VVV-kantoor is niet
meer van deze tijd

informatie opzoeken. Zij zijn juist van persoonlijk is niet echt een goed idee. “Daar hebben toeriscontact”, denkt deze persoon. “Over 10 of 15 jaar ten niets mee”, vindt iemand. “Het kan me niet
schelen hoe je ze noemt, als die iemand maar uit
is het waarschijnlijk wel een optie.” Een ander
zich zelf iets leuks over de omgeving weet en er
voegt toe: “De gemeente krijgt tonnen aan toewat over kan vertellen”, zegt een ander. Anderen
ristenbelasting binnen en wil verder geen serzien zo’n mobiel team
vice verlenen. Bovendien
draait het VVV-kantoor
‘Tegenwoordig is alle digitaal op überhaupt niet zitten.
“Ik ben niet zo overtuigd
op vrijwilligers en hoeft
te zoeken’
van het nut van een prode gemeente alleen het
‘Dit is essentieel’
motieteam. Dat doet toch
pand te huren.”
gewoon hetzelfde als de
Met in het achter‘Is een herkenningspunt’
VVV?”, vraagt iemand
hoofd de jaren 80 slogan
zich af.
‘Veronica komt naar je
toe deze zomer’, wil de gemeente gebruik gaan
TipHorstaandeMaas is een
maken van mobiele promoteams en ambassamenwerkingsverband tussen HALLO Horst
sadeurs. Zo’n team zou dan het beste kunnen
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
bestaan uit vrijwilligers, vindt het merendeel.
resultaten of aanmelden voor de volgende
Daar bekende Horstenaren voor inschakelen,
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

2e Paasdag
alle vestigingen
geopend

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Bespreking Poll week 11

Er mag extra geld gestoken worden in kleine scholen
Ruim driekwart van de stemmers, 79 procent, is het eens met de stelling
dat er extra geld in kleine scholen gestoken mag worden. Zij vinden het voornemen van minister Slob (Onderwijs) om scholen extra steun te geven om
sluiting te voorkomen, een goed idee. Het kabinet geeft nu 120 miljoen euro
uit aan zo’n 2.000 scholen met minder dan 145 leerlingen en daar komt na
dit jaar 20 miljoen euro bij. Slob vindt dat kinderen dicht bij huis naar school
moeten kunnen. Dat vinden ook de voorstemmers. Een school draagt daar-

naast bij aan de leefbaarheid van een dorp. De binding van de leerlingen met
het dorp gaat compleet verloren als ze in een andere kern naar school moeten
gaan. “Als de school vertrekt, vertrekken vaak ok jonge gezinnen”, zegt minister Slob. De overige 21 procent ziet dat anders. Waarom zou er geld gestoken
moeten worden in een school waar misschien maar twintig kinderen op zitten
en die niet rendabel is? Het is dan beter wanneer kleine scholen gaan fuseren
en samen zorgen voor één krachtige school met voldoende leerlingen.

Een referendum heeft wel degelijk
meerwaarde
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Inwoners van Horst aan de Maas stemden op woensdag 21 maart niet
alleen voor de nieuwe gemeenteraad, maar mochten net als de rest van
Nederland ook in een raadgevend referendum hun mening geven over de
nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In totaal stemde 53,7 procent van de inwoners voor de wet, 40,9 procent tegen en 5,4 procent blanco.
De uitslag in Horst aan de Maas is overigens in strijd met de landelijke uitslag,
waarbij de meerderheid tegen stemde. Vanaf juli 2015 kent Nederland de Wet
raadgevend referendum. Die wet stelde burgers in staat de overheid corrigerend advies te geven. De uitslag was niet bindend. Onlangs werd het referen-

Royrupt
Spruitjes

dum door de overheid afgeschaft. Goed dat door middel van zo’n referendum
naar de mening van het volk wordt gevraagd. Het is een goede manier om
burgers meer invloed te geven. Referenda kunnen ervoor zorgen dat kiezers
actiever deelnemen aan het publieke debat.
Aan de andere kant kun je je afvragen waar we dan volksvertegenwoordigers voor hebben? Zij vertegenwoordigen toch de stem van het volk en weten
wat er speelt? En is het bovendien niet veel beter om de beslissing over complexe dossiers aan degenen over te laten die er verstand van hebben?
Een referendum heeft wel degelijk meerwaarde. Wat vindt u?

Als we allemaal heel
eerlijk zijn, is er niemand die
oprecht toegeeft dat hij of zij
een groot liefhebber is van
spruitjes. Nooit geweest en
nooit geworden. Toch is het
één van de gezondste groente
waar we veelal op jonge
leeftijd het gevecht mee aan
gaan.

Uitslag vorige week (week 12) > Alleen de grootste partijen mogen in de coalitie > eens 28% oneens 72%

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

Bob Vostermans danst naar de overwinning
Als goede volgeling van Buma: Wilhelmus en vervolgens Hôrs aan de
Maas, verplicht bij iedere samenkomst van meer dan tien personen.
Horst aan de Maas met een agrarisch DNA. CDA en lokale agrariërs één
grootheid.
Als politiek geïnteresseerde heb
ik het gewaagd het Horster politieke
Walhalla, het Gasthôes te betreden.
Onmiddellijk valt op: politiekelingen
hebben een eigen nest met een
eigen politieke geur. Het meest
opvallende is de totaal overheersende mannengeur. De geur van
vrouwen is nauwelijks waarneembaar. De enige vrouw van betekenis
staat fier op het podium. De politieke
ervaring straalt van haar af. Ze is alle
mannen de baas. Zelfs de dansende

Bob Vostermans ondersteunt haar op
menig moment. Onder een goede
regie, die soms prikkelende vragen
stelt aan de acteurs, wordt het toneelspel gespeeld. Geen one-liners gebruiken, serieus discussiëren over de door
de partijen bedachte stellingen.
Desondanks wordt er op de borst
geklopt. Vooral van de coalitiepartners
over de bereikte resultaten van hun
regering. Allemaal roepen ze de
burgers op om toch vooral actief te zijn,
eigen initiatief te tonen. Ter plaatse

evenwel geen interactie met de burger,
slechts drie schriftelijke vragen.
De politieke gemeenschap in Horst is
een mannengemeenschap. De CDAkandidatenlijst bijvoorbeeld telt vier
vrouwen, dus 85 procent mannen.
Ongeloofwaardig: een CDA-er waardeert de kieslijst als een goede afspiegeling van onze gemeenschappen, jong
en oud, man en vrouw. Feitelijk onjuist
dus. Deze opstelling is verklaarbaar:
de christelijke boodschap is nog altijd
dat vrouwen ondergeschikt zijn aan de
man. CDA blijft dus trouw aan traditie.
Het CDA heeft evenwel een vrouw
met macht. Mevrouw Wijnhoven-Dirckx
beheerst Sevenum met 16 procent
van alle stemmers. Zij is voor het CDA

Trekkerchauffeur gemechaniseerd loonwerk
Wij zoeken een medewerker die:
• In bezit is van tractorrijbewijs en VCA-cert.
• In bezit is van vrachtwagenrijbewijs óf
bereid is om de benodigde papieren te halen.
Bij voorkeur:
• Vaardig is met tractoren en grondbewerking.
• Vaardig is met grondverzet- en graafmachines.
• Kennis heeft van groen en grond.

Wij bieden een baan met veel afwisseling en
zelfstandigheid. Wij werken veel in de glastuinbouw.
Het machinaal ruimen van gewassen is hiervan een
belangrijk onderdeel. Daarnaast voeren we zeer
uiteenlopende projecten uit voor plantenkwekers,
groenvoorziening, paardenhouders, kassenbouw,
hoveniers enz. Het werk wordt uitgevoerd met kleinere
tractoren, grondbewerkingsmachines, grondverzet- en
graafmachines.

www.loonbedrijfjenniskens.nl
Afhangweg 51 - 5961 EA Horst

de stemmentrekker met 10 procent.
Wellicht brengt zij een kanteling
teweeg. Goed voor CDA en Horster
politiek. Het CDA blijft de enige echte
boerenpartij, 73,5 procent van de
stemmers komt van het platteland.
Een gevaarlijke tweedeling tussen
stad en platteland. Die nog versterkt
wordt in de samenwerking met
Essentie, die voor 77,3 procent
afhankelijk is van het platteland.
Beide partijen in één regering,
zal die tweedeling misschien wel
laten ontaarden in een tweestrijd.
Niet goed voor Horster gemeenschap.
Henk Steenbekkers
Gusselkuulke, Melderslo.

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

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

Ik ben er van overtuigd dat
op basis van dit gevecht de
hele wereld in twee groepen
mensen te verdelen is.
Enerzijds heb je de mensen die
alleen bij het woord ‘spruitjes’
in elkaar knijpen en diverse
neigingen tot kokhalzen moeten bedwingen. Zodra moeder
aankondigde dat er spruitjes
geserveerd werden, kropen ze
als klein kind in een harnas.
Klaar voor het gevecht om er
maar alles aan te doen ze niet
te hoeven eten. Hoe gezond ze
ook zijn, het smaakt nergens
naar en dus beginnen we er
niet aan. Uiteindelijk kregen ze
het dan voor elkaar dat ze de
groente niet hoefde te eten,
of zelfs een alternatief kregen
aangeboden.
Anderzijds zijn er de mensen die braaf deze spruitjes
opaten. Hoe smerig of smakeloos ze ook zijn, het maakt niet
uit, ze werden gegeten.
Moeder heeft hier voor
gewerkt, het is niet vanzelfsprekend en nog gezond ook.
Het kost wat, maar je krijgt er
ook wat voor terug. Zonder
namen te noemen ben ik er
van overtuigd dat iedereen wel
mensen weet te plaatsen in
deze hokjes. Een bonuscategorie is te vinden in de mensen
die de spruitjes voorzagen van
bijvoorbeeld een kaassausje,
zodat ze er zelf iets leuks of
lekkers van maakten. Goed of
fout bestaat hierin echter niet,
want dat is hoe het nu eenmaal met politiek werkt.
Zei ik politiek? Ik bedoel
natuurlijk spruitjes.
Roy
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Britt Peeters
13 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind verkleedde ik me het liefst.
Ook speelde ik heel graag de musical
Sneeuwwitje na. Deze musical vond
ik vroeger zo leuk, dat ik er zelf ook in
wilde spelen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik dan voor altijd rond de
20 zou willen zijn, misschien midden
20. Hopelijk heb ik tegen die tijd een
leuke baan, leuk huis en een vaste
relatie. Dit lijkt me een leuke leeftijd, omdat ik dan hopelijk het meeste
heb bereikt van wat ik wilde bereiken.
Dan kan ik me gaan focussen op mijn
baan en mijn gezin.
Wat zou je nooit weggooien?
De ketting die ik van mijn opa en

oma heb gekregen en de ring die ik
van mijn ouders heb gekregen. Dit
zijn dingen die heel veel voor me
betekenen en die je ook niet zo maar
kan vervangen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Met mijn beste vriendin ben ik naar
de oudjaarsconference geweest van
Guido Weijers. Deze show was heel erg
leuk, dus als het kan zou ik dit nog heel
graag een keer over willen doen.
Wat is jouw stopwoordje?
Volgens mijn ouders zeg ik heel vaak
‘OMG’. Dit woordje gebruik ik heel vaak
als ik iets grappigs op mijn telefoon zie
langs komen. Ook zeg ik vaak ‘ja, weet
je wel’. Dit zeg ik als ik dingen uitleg.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ze vertellen dat ik me bijvoorbeeld
met familiedagen me altijd ging
verkleden en buiten ging spelen.
Ik was dan helemaal in mijn eigen
wereldje en vaak ging ik ook

aan
Britt Peeters

toneelspelen voor de hele familie.
Heb je een verborgen talent?
Nee, niet dat ik weet tenminste. Ik heb
wel ‘talenten’ die best openbaar zijn.
Bijvoorbeeld toneelspelen. Ik zit bij de
toneelvereniging Setokids. Soms hoor
ik dan van mensen aan het einde van
een optreden dat ik heel erg goed was.
Waar ben je verslaafd aan?
Mijn vriendinnen zeggen altijd dat
ik heel erg verslaafd ben aan snoep.
Dus ik denk dat ik daar dan aan verslaafd ben. Vooral zure snoepjes en
gummiberen eet ik heel erg veel.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Op kamp van het Jongeren Gilde en bij
KinderVakantieWerk Joepie in Sevenum
werd ’s morgens altijd een Duits liedje
gespeeld. Het heette iets van ‘Guten
Morgen’, de precieze titel weet ik niet
meer. Maar dat liedje doet me altijd
denken aan kamp en hoe leuk het
was om gezellig samen te zijn met
iedereen.

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Vroeger was ik heel veel van de jurkjes
en roze kleding. Maar ook echt heel
veel roze kleding. Nu draag ik vooral
dingen die lekker zitten en die leuk bij
elkaar passen. Veel broeken en soms
een spijkerrokje. In de zomer draag ik
wel heel veel crop tops.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is kinderpsycholoog.
Het lijkt me heel leuk en mooi om naar
de problemen van kinderen te luisteren
en ze dan toch proberen te helpen. Ook
actrice lijkt me heel erg leuk, maar dan
zou ik wel eerst een studie afgerond
willen hebben. Dan heb ik altijd een
back-up plan als actrice niks wordt.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Vaak logeer ik bij vriendinnen in het
weekend of ik spreek gewoon met
ze af. Een keer in de maand heb ik
met mijn vriendinnen een filmavond.
Eigenlijk lijkt het me wel heel leuk als
we dit elke vrijdag of zaterdag kunnen
doen, dus ik hoop dat dat ooit nog gaat
gebeuren.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik heel
goed naar mensen kan luisteren en
ook goed met mensen kan praten over
problemen. Mijn slechtste eigenschap
is dat ik alles heel goed wil doen. Soms
kan dit wel irritant zijn, vooral als ik ga
zeuren over heel kleine dingen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
De allereerste keer dat ik met Setokids
een stuk opvoerde. Dit is alweer vijf
jaar geleden. Ik weet toen nog wel dat
het mijn eerste jaar was bij Setokids
en dat ik meteen de hoofdrol kreeg.
Toen was ik heel erg zenuwachtig.
Optimist, pessimist of realist?
Bij mij hangt het af van mijn bui. Als ik
bijvoorbeeld heel erg moe ben, kan ik
nergens zin in hebben en heel pessimistisch zijn. Maar als ik uitgerust ben,
ben ik meestal heel optimistisch en
vrolijk. Ook kan ik heel realistisch zijn.
Vooral met oplossingen zoeken voor
problemen ben ik heel erg realistisch.
Ik zie dan in wat wel en niet kan.

Ons plan-team zoekt een

2e paasdag geopend van•11.00-16.00
uur.
•
•
•
Blokhutten

Tuinhuizen

Garage’s

Carports

Informatie stands, Gratis kopje koffie, Springkussen

Veranda’s

Kerkweg 19, Ysselsteyn T 0478 - 54 17 09

tuinenterrasysselsteyn.nl
Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

COLLEGA m/v
Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met
agrarische producten en reststromen en het kunnen werken in teamverband.
De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van agrarische bulkstromen en
reststromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

Broekhuizenvorst

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

www.peetenmobiel.nl

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

Kleurloos
Stel je eens voor, je kunt
niks meer zien. Geen mensen,
gezichten en ga zo nog maar
even door. Sluit je ogen maar
eens en probeer zonder je
knie te stoten aan de
overkant te komen. Gelukt?
Nou scheelt het denk ik wel
dat je de ruimte waar je bent
waarschijnlijk heel goed kent
en er daarom zonder
blauwe plekken vanaf
gekomen bent.
Vorig weekend werd ik
namelijk in een donkere ruimte
gezet en na een half uur mocht
ik er pas uit. Nee, niet voor
straf. Ik ben toen heel even
blind geweest. We kregen wel
een stok, zo van, zoek het maar
uit. Niet dat die ook echt hielp,
want toen de deur net dicht
was gemaakt en het
pikkedonker was, had mijn
beetje coördinatie me alweer
verlaten. Het was nog best
moeilijk dus. Doordat ik niks
kon zien, kwam het geluid ook
veel harder aan. Die stok heb ik
uiteindelijk ook moeten
gebruiken om rechtop te blijven
staan. Ik werd er dus duizelig
van. Dan moet je je er ook nog
bij voorstellen dat de vrouw die
ons begeleidde dit altijd ziet.
Niks dus. Ze vertelde er ook nog
bij dat ze gehoorapparaten
nodig had omdat haar gehoor
ook niet helemaal goed meer
was. Maar ondanks haar
handicap zou ik haar absoluut
niet zielig willen noemen. Juist
slim. Ze vertelde er trots over
hoe ze het allemaal aanpakt.
Bijvoorbeeld dat haar hond
haar zo goed helpt, alleen niet
als er mensen zijn die alles
willen aanraken wat schattig is.
Ze zit ook nog regelmatig bij
haar zoon op de scooter.
Maar heel veel mensen spreken
je dan niet rechtstreeks aan,
waarschijnlijk omdat je dan
anders bent, denken ze dan.
Maar we leven anno 2018,
dan moet zo’n soort gedrag
toch juist raar zijn?
Iris
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Werkgroep Jeugd van de Burger
Gemeentehuis gesloten
Advies Raad zoekt burgers
2e Paasdag

• Het gemeentehuis en Openbare Werken zijn

Werkgroep Jeugd van de Burger Advies Raad zoekt burgers die hen willen helpen bij het uitdie-

gesloten op 2 april 2018.

de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het
storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.

pen van onderwerpen betrekking hebbend op de zorg voor de Jeugd in alle hoedanigheden.

• Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 zijn wij

Doel: adviezen te kunnen geven aan de

• aanvraag zorg

Hebt u een dringende melding voor

meldingen, waarbij direct gevaar voor de

gemeente ter verbetering van de zorg (Jeugd)

• cliëntervaringsonderzoeken Jeugd

Openbare Werken, die niet kan wachten tot

omgeving dreigt.

geopend volgens de normale openingstijden.

omtrent het gekozen onderwerp.

Let op: het gaat alleen om dringende

(tijdelijke werkgroep is al in oprichting)
• wonen

Wij zoeken mensen die geïnteresseerd zijn in

• 18- naar 18+

het onderwerp en het liefst ook ervaringsdes-

• enzovoort

kundig zijn op het gebied van dat onderwerp.
Onderwerpen die we mogelijk kunnen
uitdiepen zijn:

Voor meer

• vervoer

informatie kijk op

• school

www.barhadm.nl

Pasen

Wijziging afvalinzameling
Op maandag 2 april wordt er geen

Voor keukenafval is er geen inhaaldag.

afval opgehaald.

U kunt dit op de eerstvolgende reguliere

Bekendmakingen

ophaaldag aan de straat zetten.
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Inwoners die normaal gesproken hun afval op
2 april zouden aanbieden, kunnen PMD en

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

restafval op zaterdag 31 maart (vóór 07.00 uur)

uw eigen digitale afvalkalender via

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

aan de straat zetten.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America

Kloosterstraat

Kerkbosweg 22
Dorperpeelweg 9

Meerlo

(achterzijde Spoorstraat 8)

De Cocq van Haeftenstraat 13

Wilhelminastraat 7

Bergweg 7

Hegelsom

Meterik

Dingsstraat 17 (kv 7)

Kempweg 7a

Horst

Sevenum

Kerkeveld – P2 (Herstraat

De Sondert 29

Hofweg 1B-3
Broekhuizen
Veerweg 15
Evertsoord
Helenaveenseweg 34

35-48)
Meterikseweg 114

Swolgen

Griendtsveen

Loevestraat 55

Nachtegaallaan 17

Deurneweg 15

Vrouwboomweg 9

Kanaalweg 3

Jacob Merlostraat 1

Vertrokken naar onbekende

Venrayseweg naast nr. 151

bestemming Horst aan de Maas

Wilhelminaplein 9

Vinkenstraat 96 Horst

Grubbenvorst

Wevertweg 7 Horst

Vinkenpeelweg 10
Irenestraat 31c

Lottum

En weer mocht burgemeester Ina Leppink namens de gemeente Horst aan de Maas een 60 jarig

Lottumseweg 46

Kraaienhoﬂaan 2

huwelijkspaar persoonlijk feliciteren. Het echtpaar Duffhues - Spoorenberg ontving uit haar handen

Horsterweg 70

Stokterweg bij nr. 19

het boeket en het inmiddels namens de gemeente gebruikelijke cadeau.

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

nodig hebt.

Openingstijden receptie/snelbalie

Afspraak maken

Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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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.

Wij gaan door
Vorige week woensdag was een spannende dag na een periode
waarin veel vrijwilligers van de SP in Horst aan de Maas de kou trotseerden om zoveel mogelijk mensen te bereiken over de zorg, betaalbare
huizen, gezonde lucht, behoud van Zwembad de Berkel, het tegenhouden van de Intensieve Veehouderij en allerlei andere thema’s die in
Horst aan de Maas spelen.
Natuurlijk hoopten we bij de
gemeenteraadsverkiezingen op een

fantastisch resultaat. Maar we kunnen
er niet omheen: de uitslag viel ons

Horst aan de Maas. Niet alleen in de
raad, maar vooral ook daar buiten, op
straat. Daar kunt u aan bijdragen, door
mee te doen met ons. U kunt lid worden of samen met ons in gesprek gaan
om te bekijken welke zaken we in uw
buurt op kunnen pakken. Om het voor
u, voor Horst aan de Maas, kortom
voor elkaar beter te maken.

flink tegen. Vorige keer, in 2014,
hadden we een fantastische uitslag.
De beste ooit in Horst aan de Maas.
Dat hebben we niet vast kunnen
houden. Dat betekent maar eén ding:
er is werk aan de winkel voor de SP.
Als SP zijn we groot geworden
door samen met de mensen zaken op
te pakken, om het beter te maken in

Socialisten laten zich niet uit
het veld slaan door tegenvallende
verkiezingsresultaten, maar snappen dat de strijd de komende jaren
– in het gemeentehuis, maar vooral
daarbuiten – gewoon doorgaat.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

Na de verkiezingen

verdere versnippering van partijen in
de raad. Nu vormen we een prima,
eensgezind en hecht blok. Het CDA won
een zetel waarmee we hen feliciteren.
Zo ook de VVD die met 2 zetels de raad
binnenkwam. De andere partijen
verloren 1 of meer zetels. Als je vier

bij AutoArena
Vrijdag 30 maart
8.00 - 18.00 uur

Zaterdag 31 maart
9.00 - 17.00 uur

2e PAASDAG
10.00 - 17.00 uur

Horst aan de Maas. Maar ook waar in
we onszelf herkennen. Waar partijen
samen gaan om een goed bestuur te
vormen moeten ze ook echt samen willen werken, met respect naar elkaar.
Dan komt er een gedragen programma
waar de inwoners van Horst aan de
Maas beter van worden. Daar willen we
graag een steen aan bijdragen. We
willen ons stinkende best doen voor u.
Jos Gubbels,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas
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5 deurs
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DE

PAASSHOW

D

“Super”, reageerde onze lijsttrekker Jim Weijs. De combinatie van D66
met Groen Links was een goed
besluit. Er waren nauwelijks echte
verschillen tussen de beide partijen.
Logisch dus dat we samen zouden
gaan. Bijkomend voordeel: geen

raadsjaren je best doet dan is verlies
zuur. En nu? Het is een goede
gewoonte dat de grootste partij het
initiatief neemt. Maar ook dat winnaars
serieus bij de gesprekken om een
bestuur te vormen worden betrokken.
Wij, D66+GroenLinks gaan voor een
nieuw geluid, een nieuwe lente. We
gaan meepraten en meedenken om te
komen tot een goede coalitie waar de
deelnemende partijen samen het beste
voor hebben met de inwoners van

JIJ REGELT

Dank u voor uw stem en daarmee uw vertrouwen in D66+GroenLinks.
De verkiezingen zijn achter de rug, de uitslag is bekend. Met een verrassende winst voor ons, D66+GroenLinks: vier zetels, een verdubbeling. Een
duidelijk signaal van u, de kiezer.

€ 249,-

SEAT Ibiza
of SEAT Arona

rraad
Uit voo
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leverba

Profiteer alleen
bij AutoArena!
Inruilpremie van

and
per ma

€ 1.000,-

EXCELLENT ACTIES BIJ AUDI
AUTOARENA EXCELLENT DEALER 2018
Profiteer van de beste Audi acties en aanbiedingen op
nieuw, occcasions en service van
AutoArena Audi Excellent dealer.

ngt
een
is at
tent
ie

grat

Onze

4 jaar garantie
bij financial lease

Uit voorraad
leverbaar met
extra korting

D

Uit voorraad
leverbaar

VW T-Roc
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op alle modellen

VW Polo

JIJ REGELT

Inruilpremie

Druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

SPECIALE EXCELLENT ACTIES

€ 199,and
per ma

casi
Venlo onPark

ŠKOD
A oc
casio
staan
ns
in Ve
nray

ŠKODA PRIVATE LEASE ACTIETARIEVEN

ŠKODA Karoq

CITIGO vanaf € 229,FABIA vanaf € 249,FABIA COMBI vanaf € 259,RAPID SPACEBACK vanaf € 329,Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40

Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00
www.autoarena.nl

De actie is geldig tot 15 april 2018.

Vanaf

€ 469,- p.m.

politiek 17

29
03

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.

Bedankt voor het vertrouwen
De VVD Horst aan de Maas heeft de afgelopen week voor het eerst
sinds acht jaar weer meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Het resultaat is dat we met twee zetels vanuit het niets weer terug zijn
in de gemeenteraad.
Yvonne Douven en
ondergetekende gaan als
raadsleden onze uiterste best doen
daar goed invulling aan te geven.
We zijn er namelijk trots op dat
zoveel stemmers uit de gemeente
ons in beginsel blind vertrouwen

hebben geschonken om de komende
vier jaar een rechts-liberaal geluid te
laten horen en ook onze invloed te
doen laten gelden. Daarvoor willen
we al onze stemmers van harte
bedanken.
Wat gaan we als jonge partij

in Horst aan de Maas de komende
jaren doen? Natuurlijk op de eerste
plaats het raadswerk inhoud en vorm
geven. Maar daarnaast gaan we
ook verder met het uitbouwen van
onze activiteiten daarbuiten. Denk
aan een vervolg op de vorige week
gehouden thema-avond rondom zorg.
Maar ook andere ideeën worden nu
verder uitgewerkt. Onze inzet voor
de gemeenschap gaat nu pas écht
beginnen.

Graag willen we iedereen
uitnodigen met ons contact te zoeken.
Dat kan via onze website www.
vvdhorstaandemaas.nl of via Facebook
en Twitter. Maar afwachten is niet
onze stijl. Dus we gaan ook zélf aan de
slag. Met u en voor u. Daarom hoort
u van ons. Namens onze afdeling
wensen we u fijne paasdagen.
Gewoon. Doen.
Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

Groene aanpakker neemt afscheid
Als Partij van de Arbeid stonden slechts dertien stemmen tussen ons
en zetelbehoud in. Dit betekent dat we afscheid moeten nemen van een
van onze raadsleden. In ons geval is dat Jan Wijnen.
Jan is als inwoner van Sevenum
al jaren actief op allerlei fronten.
Zowel in de gemeenteraad van
Sevenum, voor Nieuw Perspectief,
als in de raad van Horst aan de Maas,
voor de Partij van de Arbeid. Jan is
een voorvechter van balans in ons
mooie buitengebied tussen de

belangen van bedrijvigheid en
belangrijke natuurlijke waarden en
een beschermer van de groene natuur
in Horst aan de Maas. Slim omgaan
met de natuurlijke bronnen van de
aarde en bewustwording over
ontwikkelingshulp gaan hem aan
het hart.

Dat bewijst hij elke dag dichtbij
huis. Naast zijn politieke activiteiten
is hij bestuurslid van Vrienden van
Christopher, een stichting die zich al
jaren actief bezighoudt met de plattelandsontwikkeling in Noord Ghana.
Daarnaast is Jan actief vrijwilliger
bij de Groengroep in Sevenum en
bestuurslid van stichting Siham waar
hij maatschappelijk begeleider van
statushouders is. Ook is hij actief voor
stichting Exodus in de begeleiding van

gedetineerden bij Ter Peel.
Jan is de verkiezingen in gegaan
met de wens zich in de raad in te
blijven zetten voor het behoud en
de versterking van onze groene
leefomgeving. Wij kennen Jan als
een aanpakker die deze doelen
ook buiten de raad zal proberen te
verwezenlijken. Samen knokken we
door want iedereen telt mee.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas Jan Wijnen

Gekozen als raadslid, en nu?
Vier jaar geleden stond ik als 17-jarige als jongste kandidaat in Horst
aan de Maas op de kieslijst van Essentie. Destijds werd mij na de verkiezingen al vrij snel duidelijk dat ik hiermee door wilde. Ik wil mijn steentje bijdragen aan de gemeente Horst aan de Maas en nadenken over hoe
onze toekomst eruit ziet.
Nu vier jaar later ben ik gekozen
als raadslid met 237 voorkeurstemmen. Een hele hoop mensen die mij
het vertrouwen en de steun geven
om hen te vertegenwoordigen in de
gemeenteraad. Een hele eer, maar

MEGA
ROMMELMARKT

hoe nu verder? Hoe ziet het proces van
de onderhandelingen eruit? Wanneer
gaat de nieuwe coalitie aan de slag?
Laat ik voorop stellen dat het
niet zo is dat er niets gebeurt tot er
een nieuwe coalitie zit. Integendeel,

er wordt ontzettend veel onderhandeld en gepraat. Na de uitslagenavond, een avond vol verschillende
emoties bij de verschillende partijen,
wordt de dag erna eens even alles op
een rijtje gezet. De balans wordt opgemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling eruit
en met welke partijen zou je als partij
wel willen samenwerken?
Vaak stelt de grootste partij een
‘informateur’ aan. Zo ook nu. De
informateur heeft met elke partij

Proef • Beleef • Geniet

Carbootsale Horst
2 + 15 april

Paasmenu: 5 gangen keuze-menu vanaf 17.00 uur

www.carbootsalehorst.nl

Primavera, een lente event
m.m.v.: Laurent Smedts, bijzondere wijnen
en Quan Gardenart.

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

een verkennend gesprek om te peilen wat de beelden zijn. Komt daaruit een mogelijk coalitie, dan worden
de gesprekken vervolgd en kan er
onderhandeld worden over een coalitieakkoord. De verkiezingen waren
spannend, maar ook de onderhandelingen zijn een spannend proces.
Wie gaan er uiteindelijk Horst aan de
Maas besturen?
Kay Thijssen,
raadslid Essentie Horst aan de Maas

Kwaliteit heeft een naam

1e Paasdag

14 en 15 april

1ste en 2de Paasdag zijn onze
winkel en het terras geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl

Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Zondagswandeling in
het Schuitwater
Onder leiding van een gids van IVN De Maasdorpen wordt er met ingang van april iedere eerste en derde
zondag van de maand een wandeling gemaakt door het Schuitwater. De wandeling start op deze dagen om
10.00 uur bij Theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen.

Het Schuitwater is een zeer gevarieerd natuurgebied rond een oude
Maasgeul. Het is een rijke omgeving
met open water, moerassige stukken,

rietkragen en vochtige graslanden.
Hogerop liggen droge zandgronden
bedekt met bossen, heidevelden, ven
en kleine akkers. De wandeling is vijf

tot zes kilometer lang en duurt twee
uur. Aanmelden is niet nodig.
Kijk voor meer informatie op
www.ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen

Paaswandeling vogelwerkgroep
‘t Hökske
Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert op maandag 2 april in samenwerking met natuur- en informatiecentrum Aan De Drift in America een paaswandeling. De wandeling start om 09.00 uur en deelname is gratis.
De wandeling gaat door de Heere
Peel en een gedeelte van de
Schadijker bossen. Tijdens de wandeling die ongeveer twee uur duurt,
vertellen verschillende leden van de
vogelwerkgroep ’t Hökske welke
vogels te zien of te horen zijn.

Bezoekers mogen zelf een verrekijker
meenemen, maar er zijn ook verrekijkers te leen via Aan De Drift. De
gidsen zullen ook hun telescopen
meenemen om de vogels beter in
beeld te brengen. Na de wandeling is
er de mogelijkheid om nog iets te

drinken of eten in het informatiecentrum Aan De Drift.
Deelname is voor jong en oud,
maar niet geschikt voor minder-
validen. Honden zijn niet toegestaan.
Voor meer info en aanmelden mail
naar info@vogelwerkgroephokske.nl

Werkgroep uit Sevenum
op NPO Radio 2
Werkgroep Efkes Same uit Sevenum haalde op zaterdag 24 maart de landelijke radio. Op deze
dag deed ze met een groep vrijwilligers, volwassenen en kinderen mee aan de Landelijke Opschoon
dag in Sevenum. Voor Bert Haandrikman van NPO Radio 2 was dit de reden om met Jose, vrijwilligster van Efkes Same, op de radio live te praten over deze actie. Op deze dag is er veel zwerfafval
zoals blikjes uit de struiken en perken in het centrum, speeltuintjes en straten gevist. Daarnaast
heeft Sparta’18 uit Sevenum met drie teams het gebied rondom het voetbalveld schoongemaakt.
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Tienray krijgt kinderdorpspanel
In Tienray is deze week gestart met het kinderdorpspanel. Leerlingen van de Mariaschool buigen zich
de komende weken over vragen als: hoe is het voor kinderen om te wonen in Tienray en wat zijn hun wensen en
ideeën voor het dorp?
“Wij vinden het belangrijk
dat kinderen betrokken zijn bij de
toekomst van ons dorp” , aldus
initiatiefnemer Ted Lenssen, in het
dagelijkse leven leraar, cartoonist en
vader van twee basisschoolkinderen.
“De ‘grote mensen’ van Tienray zijn
bezig met zaken zoals het verkeer
door het dorp en een gezamenlijke
gemeenschapsaccommodatie. Maar
de kinderen zijn daar niet zo zeer bij
betrokken. Kinderen komen ook niet
naar de Dorpstafelavonden van het
Dorpsoverleg. Bij het kinderdorpspanel
krijgen zij het woord over de toekomst
van Tienray. Daar zijn zij de experts.”
In totaal 52 leerlingen van 6 jaar
en ouder doen mee aan het project,
waarvan de eerste bijeenkomst
woensdag 28 maart plaatsvond. Ze

worden begeleid door ouders en
dorpsgenoten en twee onderzoekers
van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen
(HAN).

Ideeën
Melissa Voorn van het
dorpsoverleg Tienray: “Het is
fantastisch om te zien hoezeer het
kinderdorpspanel al leeft onder
de kinderen. En dat ligt echt niet
alleen aan de tosti’s die bij de lunch
geserveerd worden. Mijn kinderen
hebben het er echt al weken over. Ze
barsten van de ideeën voor het dorp.
We zijn dan ook overweldigd door de
hoeveelheid aanmeldingen. Meer dan
de helft van de basisschoolkinderen
van 6 en ouder doet mee op haar vrije
woensdagmiddag.”

Onderzoekers van de HAN hebben
na gesprekken met het dorpsoverleg
een aantal workshops ontwikkeld om
de kinderen uit te dagen om na te
denken over hun dorp. Hilde WierdaBoer van de HAN: “We willen nog niet
alles verklappen. maar de kinderen
gaan bijvoorbeeld hierover rappen en
ze maken een dorpstour op zoek naar
de hotspots en notspots van het dorp.”
De workshops vinden plaats in het
Parochiehuis. Tijdens de middagen
is er speciale aandacht voor de
gemeenschapshuizen van het dorp.
De uitkomsten worden meegenomen
door de werkgroep die zich met de
toekomst van de accommodaties
bezighoudt. Op woensdag 11 april
presenteren de kinderen hun ideeën
voor iedereen.

Gezamenlijke collecte
goede doelen
langs de deur te gaan voor alle goede
doelen. Inwoners kunnen dan op een
formulier aankruisen welk goed ze

steunen en dit dan met een geldbedrag weer meegeven aan de collectant.

SamenLoop voor Hoop in Meerlo
in 2019
In Meerlo wordt in 2019 een SamenLoop voor Hoop georganiseerd. Het betreft hier een 24-uurswandel
estafette voor KWF Kankerbestrijding, waarin het leven wordt gevierd.
SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen
kanker wil doen. Het is geen wedstrijd,
maar een 24-uurswandeling, waarbij
teams dag en nacht rondjes lopen op

een parcours in Meerlo. De teamleden
wisselen elkaar hierbij af. Tijdens de
loop zijn er verschillende optredens,
ceremonies en acties van deelnemers.
In voorbereiding hierop wordt op

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders

woensdag 11 april een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd Deze
bijeenkomst start om 19.30 uur in zaal
’t Brugeind in Meerlo. Deze avond is
vrij toegankelijk.

Vele soorten
viooltjes,
primula’s en ten
eenjarige plan
€ 2.95 per stuk

Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 119,- per stuk

Pootaardappelen
en zaden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
31 maart 2018

De gezamenlijke collecte voor goede doelen in Horst vindt dit jaar weer op 9, 10 en 11 april plaats. In de
week na Pasen worden de enveloppen door de collectanten bij alle inwoners bezorgd.
In plaats van verschillende losse
doelen hebben de verschillende
dorpen er voor gekozen om één keer

verenigingen 19

3 cordon bleus € 7,95

150 gram gekookte achterham
uit eigen slagerij € 2,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

3 van de 4 slaagt!

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Jubilarissen Rode Kruis
Het Rode Kruis, locatie Horst aan de Maas eerde onlangs tijdens de jaarlijkse contactavond haar
jubilarissen. De avond werd geopend door terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken
naar het komende jaar. Vervolgens werden Erwin Seuren, Ria Keiren-Peeters en Willem-Jan Alaerds
gehuldigd allen voor 10 jaar lidmaatschap. Wiel Houwen (20 jaar), Dorothé Vissers-Geurts (30), Wilma
Ernst-Verheyen (30) en Sake van Houten (30). Verder werden ook Joke Poels-de Munnik (40 jaar) en
Mientje Craenmehr-Wijnen en Riek Geurts-Lenssen (beiden 50 jaar) in de bloemetjes gezet.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Sparta’18 verliest in
blessuretijd in Veldhoven

Bediening, Keuken, Afwas
Heb jij:
> Zin om in de horeca te werken?
> Geen moeite met werken in weekenden/vakanties?
> Zin om te werken in een gezellig en jong team?

Door: voetbalvereniging Sparta’18
Op bezoek bij Rood-Wit Veldhoven heeft het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 zondag 25 maart
geen punten mee naar Sevenum kunnen nemen. Het werd 3-2.

Solliciteer dan bij ons!
Ervaring is niet vereist, maar natuurlijk altijd handig.
Minimale leeftijden: Afwas 15 jaar. Bediening & keuken 17
jaar, maar voor in de keuken is het voor ons een pre wanneer
je ouder bent. Motivatie is wat wij zoeken.
Interesse of een vraag? Kom langs, bel, of e-mail even:
077-463 1866 | eetcafemaaszicht@hotmail.com
Groetjes en hopelijk tot snel!
Het team van Eetcafé Maaszicht (Veerweg 12, Broekhuizen)

De wedstrijd begon voortvarend
voor de ploeg van Ralf de Haas. Al na
4 minuten was het Bart Schouten die
een inworp van Tom Spreeuwenberg
op fraaie wijze afrondde. Van afstand
schoot hij de bal over de doelman van
de thuisploeg. Niet lang daarna bracht
Gideon Pieschel de stand weer in
evenwicht. Hij faalde niet toen een
voorzet via doelman Yannick Vullings
bij hem terecht kwam. Veel meer
gebeurde de eerste helft niet meer
waardoor beide teams gingen rusten
met een 1-1 tussenstand. Ook in de
tweede helft kwam Sparta’18 vroeg
op voorsprong. Amper 4 minuten na
de rust kopte Tom Spreeuwenberg,

geheel vrijstaand, een voorzet van
Sjoerd Lucassen binnen. In de 58e
minuut kreeg Sparta’18 een corner.
In de tegenaanval wist wederom
Gideon Pieschel de gelijkmaker aan te
tekenen. Beide ploegen speelden
hierna voor de winst. Sparta’18 liet
een paar goede mogelijkheden liggen
om op voorsprong te komen. Ook
Rood-Wit kreeg een paar mogelijkheden maar de beste kansen waren voor
de Sevenummers. Net als de heenwedstrijd was het echter de ploeg uit
Veldhoven die in de blessuretijd met
de drie punten aan de haal ging.
Gideon Pieschel bekroonde zijn goede
wedstrijd met zijn derde doelpunt.

Wel moet aangetekend worden dat de
scheidsrechter hierbij het vlagsignaal
van zijn assistent, tot woede van alles
en iedereen aan Sparta’18 zijde,
negeerde.
Sparta’18 heeft dus haar vierde
uitwedstrijd op rij niet weten te winnen. Waar eerst tweemaal werd gelijkgespeeld bij Blerick en Wilhelmina
Boys werd er tweemaal nipt verloren
van Heeze en Rood-Wit Veldhoven.
Door een tweetal afgelastingen heeft
Sparta’18 nog zes thuiswedstrijden en
drie uitwedstrijden op het programma
staan. Op paaszaterdag 31 maart komt
koploper EFC op bezoek op sportpark
’t Spansel.

Tafeltennisvereniging SETA
houdt rommelmarkt

Studentverslaggever

Tafeltennisvereniging SETA houdt op hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, weer de jaarlijkse rommelmarkt in
het clubgebouw Stapvast in Sevenum. Dit vindt plaats van 10.00 tot 14.00 uur.

m/v

Voor de rommelmarkt zijn
er enkele inzamelochtenden
georganiseerd, waarvan de
eerstvolgende op zaterdag 21 april
is. Iedereen kan dan tussen 10.00
en 12.00 uur spullen inleveren

bij het clubgebouw van de
vereniging. Er kan gedacht worden
aan speelgoed, spellen, puzzels,
boeken, schilderijen, LP’s, pannen,
keukengerei, kleding, schoenen,
opladers, mobieltjes en gereedschap.

Met uitzondering van meubels en
elektronica. De vereniging biedt ook
de mogelijkheid om het thuis op te
halen.
Kijk voor meer informatie op
www.ttvseta.nl

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Horst aan de Maas en dat wordt
uitgegeven door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam
zijn wij per direct op zoek naar een student verslaggever m/v.
Je uitdaging
Wie ben je?
Je levert redactionele bijdragen aan n Je hebt een hbo werk- en
het nieuwsblad;
denkniveau;
n je bijt je vast in een onderwerp
n een opleiding journalistiek of
en weet het duidelijk en helder
ervaring als bureauredacteur/
op te schrijven;
verslaggever is een pre;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
n je bent bekend met de regio;
nieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
n je werkt goed samen, bent stressredacteuren als gezicht van
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en
HALLO Horst aan de Maas naar de
lezer toe;
je werkt nauwkeurig. Je kunt teksten
n je bezoekt in overleg evenementen,
zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met n je bent flexibel;
n je verricht je werkzaamheden in
anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en
vooraf samen overeengekomen
diensten tussen zaterdag
weet wat er speelt binnen de
08.30 uur en zondag 21.00 uur,
gemeente Horst aan de Maas;
n je werkt nauw samen met de redactie
eventueel ook doordeweeks en in
vakantieperiodes.
van HALLO Horst aan de Maas.
n

Wij bieden
Een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor vrijdag 13 april via e-mail:
vacature@kempen-media.nl o.v.v. student-verslaggever. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de redactie via 077 208 32 01.

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl

Meisjes C1 Athos ’70 kampioen
Door: volleybalclub Athos ‘70
De meisjes C1 van VC Athos ’70 uit Sevenum speelden zaterdag 24 maart hun kampioens
wedstrijd. De meiden hadden tot dan toe nog geen set verloren in de competitie. VC Athos ‘70
Meisjes C1 speelde tegen Aspargos MC2 en had aan één set genoeg om kampioen te worden.
De eerste set waren de meiden behoorlijk zenuwachtig en helaas ging deze set verloren. Gelukkig
pakten ze het goed op en werd de wedstrijd met 3-1 gewonnen.
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Jeugdvoetbaldagen 2018
in Horst
Op Sportpark ter Horst in Horst worden van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17 augustus voor de 29e
keer de Jeugdvoetbaldagen gehouden.
Iedereen in de leeftijd van 5,5
tot en met 14 jaar kan deze vijf
dagen rekenen op voetbalplezier
op de velden van RKSV
Wittenhorst. Er doen deelnemers

van verschillende verenigingen
mee. Op het programma staan
onder andere een penaltybokaal,
voetvolley, pannavoetbal en
diverse wedstrijdvormen. Ook is er

een speciaal keepersprogramma.
Alle deelnemers krijgen een tenue en
in de pauze zijn er fruit en broodjes.
Meer informatie is te vinden op
www.jeugdvoetbaldagen.nl

SV Melderslo speelt gelijk
tegen SV Oostrum
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
De voetbalheren van SV Melderslo 1 speelden op zondag 25 maart thuis tegen het team van Oostrum 1.
Het resultaat was 0-0 en beiden mochten zodoende een punt mee naar huis nemen.
De wedstrijd werd gespeeld
onder prima omstandigheden met
veel toeschouwers langs de lijn en
een prima fluitende scheidsrechter
Berkvens. Melderslo startte met een
blok van zes spelers achter de bal om
zo Bart Verheijen de ruimte te geven
om te voetballen. Hoewel Oostrum
zeer fel van start ging, was de eerste
kans voor Jeroen Kallen. Zijn te slap
ingeschoten bal was een makkelijke
prooi voor de Oostrum doelman.
In het verdere verloop van de
eerste helft kregen beide ploegen
diverse kansjes, maar waren het toch
vooral de achterhoedespelers van

beide teams die de meeste duels wonnen. Na de pauze eenzelfde beeld:
wederom een fel startend Oostrum dat
nu wel de eerste kans kreeg. Echter
een fraaie redding van doelman Bas
van Westerveld verhinderde dat er
verandering in de stand kwam.
Een vrij laat gefloten buitenspel
geval na ongeveer zestig minuten,
een gele kaart voor Bart Verheijen
en een kaart voor de doelman van
Oostrum, leek het begin van een iets
offensievere strijdwijze van beide
ploegen. Diverse mogelijkheden, met
name enkele kopkansen van Jeroen
Kallen en een strak schot van Bart

Theeuwen, waren echter niet besteed
aan Melderslo. Oostrum werd alleen
gevaarlijk toen Chris Wilschut er zich
mee ging bemoeien.
Toen Oostrum de laatste tien
minuten verder moest na een tweede
gele kaart van Willem Leenders was
het duidelijk dat zij tevreden waren
met één punt. Melderslo kreeg
niet het doelpunt waar het in deze
periode van de wedstrijd naar op zoek
was. De wedstrijd eindigde zoals hij
begonnen was. Voor beide ploegen
betekent dit dat ze nog volop in de
race zijn voor het kampioenschap in
de klasse 4 E.
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Bezoek onze prachtige showroom
met ruim 30 nieuwe badkameropstellingen

VOORJAARSACTIE

20%* KORTING OP

WAND- EN
VLOERTEGELS

van maandag 26 maart t/m
ag
zondag 8 april 2e Paasednd
geop

* m.u.v. speciale partijen, lopende orders en projecten

KOOP
ZONDAG

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag
zaterdag van

08.30 - 17.30 uur
10.00 - 16.00 uur

(2e Paasdag)

2&8

APRIL
open van
10.00 16.00 uur

Boekenderhofweg 38
5925 NE Venlo-Blerick
T: + 31 (077) 3826245
I: info@gebrvandelaar.nl
www.gebrvandelaar.nl

Wegens groei zoekt Kinderopvang ʼt Nest
pedagogisch medewerkers. Als oproepkracht
vervang je onze pedagogisch medewerkers bij
ziekte, zwangerschap en verlof. Je bent flexibel
inzetbaar in de peuterprogrammaʼs, dagopvanggroepen en in de buitenschoolse opvang.

Kampioenschap VC Athos ‘70
meisjes B1
Door: volleybalclub Athos’70
De meisjes B1 van VC Athos ‘70 uit Sevenum speelden zaterdag 24 maart hun kampioens
wedstrijd. De meiden hadden tot dan toe nog geen set verloren in de competitie. VC Athos ‘70
Meisjes B1 speelde tegen de directe concurrent Avance MB1 en moest winnen met 4-0 of 3-1 om
zich tot kampioen te mogen kronen. Na drie spannende sets was het kampioenschap binnen.
De vierde set werd dik gewonnen waardoor er tot nu toe nog geen set is afgegeven met nog twee
wedstrijden te gaan.

Samen met onze betrokken en enthousiaste
collegaʼs deel uitmaken van een uitdagende en
professionele werkomgeving? Stuur dan uiterlijk
voor 11 april 2018 een mail met CV en motivatiebrief naar info@kinderopvanghetnest.nl
o.v.v. ‘sollicitatie oproepkrachtʼ.
Vragen? Mail naar loes.vandersterren@kinderopvanghetnest.nl.
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Verlies voor
Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste herenteam van voetbalvereniging Sporting ST uit
Swolgen/Tienray stond zondag 25 maart tegenover SV United uit
Meerlo. De wedstrijd eindigde in 2-1 voor de tegenstander.
Sporting ST stond na nog
geen minuut spelen op 0-1
voorsprong, door een voorzet van
Pim Smits. Deze bal viel goed en
Sven Beurskens kopte deze over
de keeper heen. Na de 0-1 wilde
Sporting ST snel de 0-2 maken.
De spelers gingen meer vooruit
voetballen en kregen daardoor na
16 minuten de 1-1 tegen. Dit was
ook de ruststand. De strijdlust was
na rust zeker te zien van beide
kanten. Het spel vond merendeels
plaats op het middenveld en
werd feller en feller naar mate

Kampioenschap
voor Hovoc-dames
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van Hovoc uit Horst reisde zaterdag 24 maart naar Sliedrecht om het tegen Sliedrecht
Sport DS3 op te nemen. Hovoc HS1 heeft het tweede mannenteam Volley Zuid uit Tilburg opgewacht.

de wedstijd vorderde. In de 60e
minuut kwam United op een 2-1
voorsprong. United had iets meer
kansen om de voorsprong te pakken
dan Sporting ST. Toen werden de
eerste wissels van Sporting ST
gedaan om meer in de aanval te
gaan. Uit een vrije trap had de
aanvoerder van Sporting ST nog een
kans om er een 2-2 uit te halen.
Helaas belandde de bal op de paal,
de keeper stond aan de grond
genageld door een mooi overstapje
van Rik. Uiteindelijk bleef het bij
een 2-1 winst voor United.

RKSV Meterik gaat
onderuit tegen TSC’04
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Op sportpark Bakenbos in Tegelen verloor RKSV Meterik op zondag
25 maart met 2-1 van TSC’04. Meterik kon gedurende een groot
gedeelte van de wedstrijd geen vuist maken, speelde te gehaast,
onzuiver en stond er niet als team.
In de beginfase waren de
groenwitten uit Meterik heer en
meester en kregen ze diverse
kansen om te scoren. Piet Steeghs
was niet koelbloedig genoeg om
zwak ingrijpen van de doelman af te
straffen. Dré Peeters kapte diverse
spelers uit inclusief de doelman,
maar schoot vervolgens over.
Meterik kwam op de verdiende
0-1. Dré Peeters omzeilde de
buitenspelval en gaf een goede
voorzet op Dirk van Rengs die in
tweede instantie scoorde. Even
later kwam de 1-1 al weer op het
scorebord. Een Meterik verdediger
liet zich de bal bij de achterlijn af
nemen, vervolgens kreeg de TSC
aanvaller de vrije doorgang en

werd binnen de zestien geblokt.
De scheidsrechter gaf een penalty
en Moreno Timp benutte deze kans.
TSC knokte zich terug in de wedstrijd,
sloot de gelederen achterin en gaf
niets meer weg.
Direct na de rust strafte TSC
balverlies van Meterik op het
middenveld af. Ted Rutjens maakte
goed gebruik van de geboden
ruimte en schoot heel fraai de 2-1
over doelman Luuk Haenen. TSC
liet nog enkele kansen onbenut en
daarmee was de wedstrijd gespeeld.
De laatste twee wedstrijden blijkt
overduidelijk dat de groenwitten
uit een ander vaatje moeten gaan
tappen om uit de onderste regionen
weg te komen.
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Zaterdag 24 maart moest
koploper Hovoc dames 1 het
opnemen tegen de nummer twee
van de competitie, Sliedrecht dames
3. Naast het gegeven dat Hovoc heel
wat recht te zetten had nadat zij de
vorige keer met 3-2 had verloren van
Sliedrecht, waren de dames uit Horst
op de hoogte dat ze kampioen
konden worden, mits ze met 4-0
zouden winnen. Vol goede moed en
overwinningslust, maar ook
realistisch, vertrokken de dames in
de vroegste vroegte richting
Sliedrecht. Sliedrecht werd meteen
onder druk gezet met de service en
Hovoc kon daardoor meteen een
voorsprong pakken. Er werd door de
dames een degelijk spel neergezet

en punt voor punt kwam de winst
van de eerste set dichterbij (18-25).
Een alert en sterk spelend Hovoc
zette dit niveau gestaag door en wist
ook in de tweede set een voorsprong
op te eisen. Met name de
middenspelers werden aan Horster
zijde door de spelverdeelster vaak
gevonden en konden het ene na het
andere punt scoren. Hovoc speelde
de hoofdrol in de tweede set en
Sliedrecht kon slechts een bijrol
vervullen (16-25). En toen kwam de
beruchte derde set waar Sliedrecht
de vorige keer handig op ingespeeld
had. Hovoc startte minder scherp dan
de vorige twee sets en er werden
slordige fouten gemaakt. Ondanks de
ietwat nonchalante houding aan

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

Horster zijde, wisten de dames hun
hoofd koel te houden. Ook de derde
set werd gewonnen door de dames
met 23-25.
3-0, langzamerhand begon het
door te dringen... De Horster dames
roken het kampioenschap en stonden te popelen om het veld in te
mogen. Iedere seconde tikte voorbij
en de secondes werden minuten. En
in deze laatste minuten van de wedstrijd werden de punten één voor één
opgeëist door Hovoc. Sliedrecht werd
ook in de laatste set overmeesterd en
moest het hoofd buigen voor Hovoc
dames 1; met nog drie wedstrijden te
gaan is het kampioen van de promotieklasse C. Heren 1 van Hovoc won
thuis met 4-0 van Volley Zuid HS1.

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Tegen Argos

Winst voor Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Voor het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo stond zaterdag 24 maart de
uitwedstrijd tegen Argos DS 1 op het programma. De Oeffeltse dames stonden zesde op de ranglijst en om mee
te blijven doen om het kampioenschap moest er een goed resultaat behaald worden door Set Up. Dat gebeurde
ook door een winst van 0-4.
Het begin van de eerste set was
voor Set Up DS 1 en ze namen dan
ook meteen een 1-5 voorsprong.
Maar door wat slordigheidjes aan
de kant van Set Up DS 1 kon Argos
DS 1 terug in de wedstrijd komen
tot 7-8 en zelfs 12-12. Een goede
servicereeks van Annabel Zwerver
bracht de Meerlose formatie naar
12-17 en deze voorsprong werd
niet meer weg gegeven. Zodoende
werd deze set via 19-23 met 21-25
gewonnen.
Wederom was het begin van de
tweede set voor de ploeg van coach
Bart Schmeits en pakte de Meerlose

ploeg opnieuw een 1-5 voorsprong.
Daarna volgde een mindere fase
en konden de Oeffeltse dames de
achterstand ombuigen en via 6-5
uitlopen naar 10-5. Set Up DS 1
herpakte zich op tijd en knokte terug
naar 11-11.

Sterke servicebeurt
Ze konden zelfs weer een gaatje
slaan van vier punten en uitlopen
naar 12-16. Een sterke servicebeurt
van Janne Peelen bracht haar ploeg
naar 15-23 en uiteindelijk werd deze
set met 17-25 gewonnen. De derde
set was van beide kanten zeer

wisselvallig, er werden met name
vele onnodige fouten gemaakt
en via 3-6 werd het 8-10. Maar
toen sloeg Set Up DS 1 opnieuw
een gaatje naar 8-14 en breidde
deze voorsprong uit naar 15-22.
Uiteindelijk werd het 17-25. De
Meerlose ploeg wilde de volle vijf
punten meenemen naar Meerlo en
stond in de vierde set ook continue
op voorsprong via 4-5 en 7-10 werd
het 15-21. De set werd uiteindelijk
met 19-25 gewonnen. Door deze
overwinning blijft Set Up DS 1 in
het spoor van koploper Somas
Activia DS 4.

VRIJDAG 30 MAART
12.00 - 17.00 UUR

ZATERDAG 31 MAART
10.00 - 14.00 UUR

Rudolf Dieselweg 38 A - Venlo - Blerick

Outlet en nieuwe collectie bij
Twister Store - Schoolstraat 22 - Venray

Meer info of shop online
WWW.TWISTERCOLORFULCURVES.COM

Moeilijke wedstrijd

Belabberde instelling
nekt Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De vele Wittenhorst-supporters keken zondag 25 maart hun ogen uit. Was dit het sterke Wittenhorst
herenteam dat donderdag 22 maart nog koploper Minor in eigen huis klopte voor de beker? Een mooie
kwartfinaleplaats werd hiermee hun deel. Wittenhorst werd verslagen door sportclub Susteren 3-0.
De moeilijke competitiewedstrijd
tegen Sportclub Susteren zou dan wel
gewonnen kunnen worden, althans
dat leek de instelling van het gehele
team. De thuisclub onder aanvoering
van trainer Jan Lauers had echter een
uitstekend strijdplan klaar. De ploeg
straalde bovendien veel meer elan
uit dat de houding bij de Horstenaren
precies wist af te straffen. De twee
doelpunten die Bart Dings mocht
laten aantekenen was een teken dat
Susteren de juiste instelling had.

Na deze tegenvallers was
Wittenhorst niet in staat om het tij te
keren. Het vele balverlies zorgde ook
al voor geen ommekeer. De ruststand
bleef voor Wittenhorst gelukkig maar
op 2-0 staan. Het had voor hetzelfde
geval wel het dubbele kunnen zijn.

Eretreffer
forceren
De pauze kon mogelijk een
verandering met zich meebrengen.

Echter de eerste de beste aanval
van Susteren werd meteen omgezet
in een treffer, 3-0. Met een drietal
wissels probeerde Wittenhorst nog
een eretreffer te forceren. Ook dit
bleek deze middag niet te kunnen.
In de hele tweede helft konden de
oranjemannen maar twee keer een
bal op goal produceren. Dit was
Wittenhorst eigenlijk onwaardig. Het
zat er totaal niet in. Het zal dit verlies
moeten verwerken. Met Geldrop is
Wittenhorst de grote verliezers.

Vierde plaats

Wittenhorst vrouwen 1
domineert
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Eindelijk kan er weer gevoetbald worden door de dames uit Horst. Het eerste damesteam van
RKsv Wittenhorst uit Horst had wat goed te maken tegen Helden/Panningen. Uiteindelijk werd het
zondag 25 maart 9-0.
De uitwedstrijd werd met 2-2
gelijkgespeeld, waar in de laatste
minuut een doelpunt onterecht
afgekeurd werd. Het was ook de
thuisploeg die sterk aan de wedstrijd
begon. Wittenhorst zette vanaf de
aftrap Helden/Panningen onder druk.
Het goed druk zetten resulteerde
direct in kansen voor Wittenhorst.
Toch was het wachten tot de 15e
minuut voor het eerste doelpunt.
Sanne Janssen werkte de voorzet van
Maud Vermazeren tegen de touwen.
Nog geen minuut later was het Maud
die zelf scoorde: 2-0.
In de 20e minuut kreeg
Wittenhorst een strafschop. Michelle

de Wit schoot de bal nauwkeurig,
maar de bal raakte de paal. Helden/
Panningen, wat nog niet gevaarlijk
was geweest, werd de eerste helft
ook niet meer gevaarlijk. Integendeel,
door vier doelpunten van Sanne
en Maud liepen de oranje-zwarten
uit naar een comfortabele 6-0
voorsprong.

Tegenstander werd
niet gevaarlijk
Na rust nam Wittenhorst wat
gas terug. Desondanks werd
Helden/Panningen niet gevaarlijk.
Wittenhorst domineerde ook de

tweede helft. Goed positiespel
en veel balbezit werd een
kwartier voor het eind beloond
door nog een doelpunt. Ook Carli
Thielen pakte vandaag weer
een doelpuntje mee: 8-0. Sanne
Janssen zette 10 minuten voor het
laatste fluitsignaal de eindstand op
het scorebord: 9-0.
Wittenhorst VR1 klimt door
deze overwinning naar de vierde
plaats. De dames uit Horst staan
zes punten achter op de koploper
Schaesberg. Wittenhorst heeft wel
nog twee wedstrijden in te halen,
dus heeft het zelf in de hand om
kampioen te worden.

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

✁

✁

15% korting

15% korting

op alle DCM
Meststoffen + kalk

gratis
grondtest

op sterilisatie/
castratie kat
(looptijd van 2 april
tot 15 april)

✁

✁

20% korting
op de
Trimsalon

DogWash:
uw hond
(laten) wassen
van E 8,nu voor E 4,-

(gevestigd in onze winkel)

gratis

puppyconsult
bij de

dierenarts
op afspraak (077-2061641)

✁

(geldig in weekeinden
1, 2, 3 april en 7, 8 april)

Dierenarts Vetsplace:

konijnen
vaccinatiedag

(incl. gezondheidscheck)
op zaterdag 7 april
van 10:00 - 17:00 uur

✁

al deze acties zijn geldig t/m 15 april 2018

PetsPlace / Boerenbond Horst
tegenover InterChalet (homepark InterChalet)

Bremweg 2A, 5961 NE Horst T: 077-206 16 40
OPENINGSTIJDEN:
Ma t/m do 9.30-19.00 uur
Vr
9.30-21.00 uur

Za
Zo

9.00-18.00 uur
11.00-17.00 uur
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Toneelvereniging
Poespas speelt Woesj

Tips

Walk&Talk bij
BiblioNu Horst

Toneelvereniging Poespas uit Hegelsom presenteert op donderdag 12 april, vrijdag 13 april en zondag 15
april het nieuwe stuk Woesj. De komedie vindt op alle drie de avonden plaats in zaal Debije in Hegelsom.

BiblioNu in Horst organiseert dinsdag 3 april een Walk&Talkbijeenkomst. De bijeenkomst start om 9.30 uur en duurt tot 11.30 uur.
Op dinsdag 3 april neemt
Caroline Bergman van Wij-Werkt
loopbaantraining deelnemers mee in
de arbeidsmarkt van de toekomst
met de lezing: ‘De arbeidsmarkt
verandert snel. Ben jij er klaar voor?
Praktische tips om aan de slag te
gaan’.
In de komende 20 jaar gaan er
2 à 3 miljoen banen verdwijnen.
Het is volgens Bergman daarom goed

de regie over de eigen loopbaan
te houden. De spreekster neemt
deelnemers in deze interactieve
lezing mee langs de laatste trends
en ontwikkelingen. Ook geeft ze tips.
Walk&Talk is een bijeenkomst voor
werkzoekenden waar ze ervaringen
kunnen delen en contacten kunnen
leggen. Deelname is gratis,
aanmelden kan via cdriessen@
biblionu.nl

Het stuk wordt op de planken
gezet onder leiding van regisseuse
Lisette Leenders en is gebaseerd op
het verhaal van Claude Magnier.
Het gaat over Boudewijn, een weinig
getalenteerde schilder. Hij is van
adellijke afkomst, maar bijna blut.

Het plan ontstaat om te trouwen met
Lucienne Kwakman, de dochter van
een rijke zakenman. Haar ouders
vinden een titel voor hun dochter zeer
belangrijk. Door de komst van een
bijzondere butler loopt het net even
anders.

De vrijdagavond is al uitverkocht,
maar er is op zondagmiddag 15 april
om 15.00 uur een extra voorstelling
ingelast.
Meer info over de voorstelling
is te vinden op
www.toneelverenigingpoespas.nl

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

Buurtfanfares

Uitwisselingsconcert
Concordia Meterik en
St. Caecilia America
De twee buurtfanfares Concordia Meterik en St. Caecilia America
houden vrijdag 30 maart een muzikale uitwisseling. Dit vindt plaats in
MFC de Meulenwiek en start om 20.00 uur.
Beide orkesten staan onder
leiding van een dirigent uit de
gemeente Horst aan de Maas.
St. Caecila America wordt geleid door
Frank Steeghs uit Grubbenvorst.
Concordia Meterik wordt gedirigeerd
door Chris Derikx uit Broekhuizen.
De laatstgenoemde fanfare bereidt
zich met dit optreden voor op de

deelname aan het Open Nederlands
Fanfare Kampioenschap op zaterdag
14 april in Drachten. Ze nemen deel
in de eerste divisie en spelen daarbij
het verplichte werk van Galea et
Bellum van Jacob de Haan. Dit werk
wordt ook tijdens het
uitwisselingsconcert ten gehore
gebracht.

‘Kiekjes kieken’ bij C.V. D’n Tuutekop
C.V. D'n Tuutekop en JCHegelsom kwamen zondag 25 maart samen in Zaal Debije in Hegelsom,
waar traditiegetrouw foto's van Marcel Hakvoort van de afgelopen carnaval worden bekeken.
Dit jaar is de fototentoonstelling veranderd in een nieuwe activiteit, waarbij de leden van de
carnavalsvereniging gezamenlijk de foto's konden bekijken en nabestellen. Dit kreeg de naam
'Kiekjes kieken.

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

JUBILEUMKEUZEMENU
Wij vieren ons 12,5 jarig jubileum bij Restaurant de Watervogel te
Maashees en hebben een leuk jubileumkeuzemenu gemaakt.

VOORGERECHTEN
Salade met diverse soorten vis
Zoete aardappelsoep
Trio à la “Watervogel”: kleine carpacciosalade,
kleine tomatensoep en een mini kalfsragoutpasteitje
De voorgerechten worden geserveerd met stokbrood,
kruidenboter, tapenade en een huisgemaakte rouille

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

HOOFDGERECHTEN
Duo van zalmfilet en victoriabaars,
geserveerd met een kreeftensaus
Kalfsentrecote met kruidenboter

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

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

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Het
seizoen
om
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
tomaatjes
te plukken
is begonnen
Ben &
jijTimmerbedrijf
Houthandel
• 13 jaar of ouder?
• Enthousiast
gemotiveerd? v.o.f.
Rene
vanenOphoven
• Geïnteresseerd in onze aantrekkelijke beloningsstructuur?

Linguine (pasta) met gebakken paddestoelen, truffel, room en
parmezaanse kaas
De hoofdgerechten worden geserveerd met frites en een frisse salade

DESSERT

Wil jij

Crème Brûlée met likeur 43
Appelcrumble met vanille-ijs en slagroom
Koffie, cappuccino of thee à la “Watervogel”
(diverse lekkernijen)

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

• Gezellig met je vrienden of vriendinnen snacktomaatjes plukken?

27,95
p.p.

ONZE OPENINGSTIJDEN
In maart geopend op vrijdag, zaterdag en zondag.
In april geopend op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Van mei t/m augustus 7 dagen per week geopend!
Op den Berg 1 | 5853 CB Maashees | www.restaurantdewatervogel.nl

Neem dan contact op met Sjoerd: 06 - 81 80 35 68

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Voor meer info
kijk op onze website:
www.westburgbv.nl
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Maestro-concert Fanfare
St. Nicolaas

De Locht met Pasen

Fanfare St. Nicolaas uit Broekhuizen bestaat dit jaar 70 jaar. Daarom wordt een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder een Maestro-concert op zaterdag 14 april. Dit start om 19.00 uur in BMV De Schakel in
Broekhuizenvorst.
Tijdens het concert gaan zes
bekende inwoners van Broekhuizen
hun best doen om er met de titel
Maestro van Broekhuizen 2018
vandoor te gaan. Tijdens het concert
speelt de fanfare een gevarieerd
repertoire, waarbij dirigent Geert
Jacobs zijn plek afstaat aan één van
de Maestro’s. De kandidaten Nicole

Flos, Rachelle Schirmann, Lennart
Huijs, Geert Joosten, Stef van Loo en
Mischa Tissen, zijn al maanden aan
het repeteren om de kneepjes van
het vak onder de knie te krijgen.
Iedere Maestro dirigeert een verplicht
werk en een zelfgekozen werk.
De optredens van de Maestro’s
worden beoordeeld door een echte
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In Museum De Locht in Melderslo worden tijdens het paasweekend
op zondag 1 en maandag 2 april diverse activiteiten georganiseerd.
Het museum is op beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

vakjury en het publiek kan zijn stem
uitbrengen.
In het jubileumjaar staan verder
nog een reünie in september en een
feestweekend in november op het
programma.
Kijk voor meer informatie op
www.fanfarestnicolaas.nl
of Facebook.

Grikon

Theaterstuk De Sponsorloop
in Griendtsveen
Toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen heeft op vrijdag 6 april, zaterdag 7 april, zondag 8 april en
maandag 9 april een nieuwe voorstelling op de planken staan. Het stuk is dan te zien vanaf 20.15 uur in
gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen.
De naam van de voorstelling is ‘De
Sponsorloop’ en dat is een vrije
bewerking van de film De Marathon
uit 2012. Bewerking en regie is in
handen van Eva Stam. Het theaterstuk
geeft een inkijk in het leven in het

kleine buurthuis van Dina. De zaken
gaan niet al te best en Dina’s
vriendinnen komen er achter dat zij
een hele grote belastingschuld heeft.
Ze komen zodoende op het idee om
mee te doen aan een marathon om zo

het buurthuis van de ondergang te
redden.
Tijdens de avonden is de zaal
open om 19.30 uur. Meer informatie
over de voorstelling is te vinden via
www.grikon.nl

Speciaal voor kinderen staat er
met Pasen een broedmachine
opgesteld waarin kuikentjes uit het
ei komen. Op eerste paasdag vindt
om 13.00 uur de opening plaats van
de nieuwe wisselexpositie Couleur
Locale waar leden van de schildersclub ’t Brouwershuis hun werken
tonen. Ook worden dan de nieuwe

schilden van de kiosk gepresenteerd.
Verder is er een optreden van Orque
de Barbarie met Franse muziek.
Ook kunnen bezoekers vanaf 10.00
uur een Frans ontbijtje of lunch
nuttigen. Op tweede paasdag zijn er
demonstraties van ambachten en
zorgt het duo Ari-ja voor de muzikale
omlijsting.

Welkom
CSI de Peelbergen Spring Tour
internationaal springconcours

29 maart - 01 april & 05 - 08 april & 12 - 15 april
maar liefst 3 weken internationale paardensport op:
Donderdag

09:00 - 19:00
Internationale rubrieken
Gratis toegang alle dagen

Vrijdag

08:00 - 19:00
Internationale rubrieken
Restaurant alle dagen geopend

Zaterdag

08:00 - 18:30
Internationale rubrieken
21:00 gezellige feestavond

Zondag

08:30 - 18:00
Spannende finales
15:15 start spectaculaire
Grand Prix
Travers 5 |5976 PL | Kronenberg | 077 763 0110| www.peelbergen.eu | info@peelbergen.eu
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Zondagswandeling in het
Schuitwater

Open Dag Ruitersport
Wittenhorst

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

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Ruitersport Wittenhorst Horst

Lezing over ademen

Wisselexpositie Coleur Locale

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: schildersclub ‘t Brouwershuis
Locatie: Museum de Locht Melderslo

Wandeling (10 km) voor alleenstaande 40, 50, en 60 plussers

Uitwisselingsconcert Concordia
Meterik en St. Caecilia America

Openstelling
Kasteel Huys ter Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: MFC de Meulenwiek Meterik

Tijd: 14.00–16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Gortmolenweg 19 Horst

Verrekte Goede Vrijdag 2018

Merlinpop

Prilpop

Tijd: 20.00-01.00 uur
Organisatie: Trade Mark
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 14.30-01.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 16.00-00.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Prilpop

Prilpop

Tijd: 20.30-01.30 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 14.30-01.30 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Kermis Vors Pre Party
Tijd: 21.00-02.00 uur
Locatie: Eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

za
31
03

zo
01
04

Inspiration Day Limburg –
doTerra Spring Tour 2018

ma
02
04

Vroege vogeltocht
Tijd: 06.45 uur
Organisatie: Wandelvereniging De-4
Locatie: Kromboschweg 1 Grubbenvorst

Tabletcafé

MEGA Rommelmarkt

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 08.30–15.30 uur
Organisatie: Carbootsale Horst
Locatie: Peeldijkje 1 Horst

Prilpop

Paaswandeling

Tijd: 14.30-01.30 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: Aan De Drift America

Bad Friday

Paaswandeling HC-Bergsbos

Tijd: 20.30–02.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 10.00-11.00 uur
Organisatie: HC-Bergsbos Meerlo
Locatie: Bergsboslaan 8 Meerlo

TE
KOOP
bij inschrijving

Foodwalk for kids

wo
04
04
do
05
04

Gastouderparty
Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Fjaril Coaching
Locatie: Molenstraat 5 Swolgen

Workshop:
Hoe help ik mijn puber met leren?
Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Reach Up
Locatie: Van Vlattenstraat 167 Sevenum

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

Medewerker Toetscentrum Horst
Wij zoeken een
(leerling) medewerker

Past. Hoemoetstraat 28 Helden

OPEN HUIS

Voor Toetscentrum Horst van de
afdeling Laboratoria zoeken wij een
(leerling) medewerker voor 32-40 uur
per week.
Als medewerker ben je verantwoordelijk voor de plantverzorging van het
uitgangsmateriaal voor fruitbomen
en aardbei- en frambozenplanten in
de kassen. Daarnaast ondersteun je
de objectleiders in voorbereidingen
voor toetsingen en voer je zelfstandig
kleine onderhoudsklussen uit.

zaterdag
7 april 2018
tussen 11.00
e
15.00 uur n

Bouwjaar: 1991 • Perceelopp: 532 m2 • Woonopp: 150 m2
Inhoud: 438 m3
Sfeervolle instapklare vrijstaande woning, rustig gelegen in gewilde
woonwijk, nabij centrum Helden. Onderhoudsvriendelijke tuin met
riante tuinkamer, berging en dubbele carport. De woning beschikt over:
woonkamer, tegelvloer met vl.vw. en tuindeur naar terras. Open keuken
en bijkeuken. 4 slpk. op verdieping. Luxe badkamer met whirlpool en
sauna. 2e verdieping met ruimte voor berging en met 5e slaapkamer.
Alleen een bezichtiging geeft een goede indruk wat deze woning
voor mogelijkheden biedt.

Vind jij het prettig om te werken in
een klein team, werk je nauwkeurig
en wil je net even wat anders dan
bij een productiebedrijf werken? Heb
je daarnaast een tuinbouwopleiding
op mbo-niveau 2-3 of ben je bereid
die te volgen?

Bieden vanaf E 349.000,- k.k.
Info? Bel Frank Sijbers: 06-20522634
www.arvalismakelaars.nl

Tijd: 13.00 uur
Locatie: vertrek vanaf Restaurant Croonenborgh
Kronenberg

www.naktuinbouw.nl

Bekijk dan de vacature op
www.naktuinbouw.nl/vacatures
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Medische
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Tabletcafé BiblioNu Horst
America
goede vrijdag Kruisweg
zondag
Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
30 maart t/m 5 april 2018
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05

15.00
11.00

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

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

zondag

Heilige mis

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Deelnemers onderling kunnen elkaar
ook helpen. Het tabletcafé is geen
workshop of cursus. Het is een
samenkomst van gebruikers die graag
meer willen weten over hun
apparaten of hun kennis willen delen.

Het meenemen van een opgeladen
apparaat wordt aangeraden evenals
gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is
handig bij het installeren van nieuwe
apps. Deelname aan het tabletcafé
is gratis.

09.45

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

zon!
n u en de
e
s
s
u
t
e
t
Het bes

Hegelsom
goede vrijdag Kruisweg
zondag
Heilige mis

15.00
11.00

Horst (Lambertus)
goede vrijdag Kruisweg
		
Heilige mis
zaterdag
Heilige mis
zondag
Stille leesmis
maandag
Heilige mis
dinsdag
Heilige mis
		
Aanbidding
woensdag Heilige mis
donderdag Heilige mis
vrijdag
Heilige mis
		

15.00
18.30
20.00
08.30
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

GROTE PAASSHOW

2e
Paasda
open! g

Profiteer van onze acties en GRATIS accessoires

Maak kans op een Plisséhordeur incl. plaatsing bij een bezoek aan onze showroom!
Terrasoverkappingen

Raamdecoratie

Zonwering

Kronenberg
Lottum
Meerlo
zondag
donderdag
		

Melderslo
goede vrijdag Kruisweg
zondag
Heilige mis
woensdag Rozenkrans
		

15.00
09.30
17.30

goede vrijdag Kruisweg
zondag
Heilige mis
		

15.00
09.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Meterik

Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

In het tabletcafé zijn studenten
aanwezig die de deelnemers helpen
met de tablets, smartphones en
e-readers. Zij beantwoorden vragen en
geven uitleg over zowel nieuwe als
oudere technologie.

Griendtsveen

Tienray

Verloskundige zorg

BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 31 maart van 10.00 tot 13.00 uur een tabletcafé in de bibliotheek in
Horst. Tijdens dit tabletcafé is het mogelijk om alles te weten te komen over de nieuwste apps, handige functies
op de tablet, smartphone en e-reader en er is er een mogelijkheid om vragen te stellen over de technologie.

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

De Hulst 19, 5807 EW Oostrum, +31 (0)478 581 486, www.vera.nl

