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Alpe d’HuZes:
Fietsen tegen kanker
Voor sommigen is het een uitputtingsslag en anderen gaan rap naar de top. Verschillende inwoners van Horst aan de Maas beklimmen in juni de Alpe d’Huez voor
onderzoek naar kanker en zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen. In deze aflevering: vriendengroep Keumt Good uit Hegelsom. Lees verder op pagina 02

Nieuwe naam
Gemeentelijke archieven prooi
Gezondheidscentrum voor micro-organismen
America
Het Gezondheidscentrum in America gaat ’t Laefhoês heten. Dat werd
bekendgemaakt tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van het centrum op
zondag 13 maart.
De nieuwe naam is bedacht door
Louk Derks. “Het geeft precies aan
waar de voormalige pastorie in de
toekomst voor gaat staan. Het wordt
namelijk meer dan een gezond
heidscentrum alleen”, aldus de
dorpsraad. De bouwwerkzaamheden
voor het centrum starten binnenkort.
Eerst wordt de bestaande bouw afge
broken. Daarna start de nieuwbouw,
aanleunendtegen het historische
oude pand. Als de nieuwbouw klaar
is, verhuist de bestaande praktijk

naar het nieuwe gedeelte en wordt
het voorste gedeelte van het pand
aangepakt. Naar verwachting wordt
de bouw rond augustus afgerond. Het
Gezondheidscentrum America is een
project waar een grote hoeveelheid
van zorgdiensten ondergebracht gaat
worden in de huidige huisartspraktijk
van Jan van Dongen. Dit moet gecom
bineerd gaan worden met maatschap
pelijke taken. Zo willen de initiatief
nemers onder andere een dorpskeuken
en een grote moestuin realiseren.

De archieven van gemeente Horst aan de Maas verkeren in slechte staat. Om deze niet verloren te laten gaan,
wordt een restauratieproject voorgesteld van 41.000 euro per jaar. Dat blijkt uit een zogenoemd implementatieplan dat is opgesteld door de gemeente zelf.
Het gaat onder meer om
overgebrachte archieven van de
rechtsvoorgangers van Horst aan de
Maas, zoals die van de voormalige
gemeenten Meerlo-Wanssum en
Sevenum. Restauratie van deze
archieven is nodig om te voorkomen
dat materiaal helemaal niet meer
gebruikt kan worden. De schade
bestaat uit waterschade, inktvraat en
aantasting door micro-organismen
en zuren. Die is ontstaan doordat
er tientallen jaren geen adequaat

onderhoud is gepleegd, ondanks
inventarisaties uitgevoerd in 1995 en
2011.
Volgens de Archiefwet moeten
archieven in goed geordende en toe
gankelijke staat zijn. Een groot deel van
de gemeentelijke archiefbestanden van
Horst aan de Maas bevindt zich echter
in erbarmelijke staat. Het gaat om stuk
ken die volgens de Archiefwet oneindig
zouden moeten worden bewaard.
Sommige zijn meer dan vijfhonderd
jaar oud. Ze vertegenwoordigen een

cultuurhistorische waarde, zijn uniek
en onvervangbaar en moeten daarom
volgens het restauratieplan behouden
worden.
Uit schouwen in 1995 en 2011
(vlak na de fusie met Sevenum en
Meerlo, red.) kwam al naar voren dat
een grote restauratieactie noodzake
lijk was. Deze acties zijn echter nooit
uitgevoerd. De nu berekende restau
ratiekosten komen gemiddeld uit op
41.000 euro per jaar, in de periode
2016 tot en met 2018.
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Toon Kortooms-verzamelaar

‘Ik wil een complete collectie’
Het eerste boek van Toon Kortooms kocht Jan Koppes uit Meerlo in 1976.
Veertig jaar later is zijn collectie uitgegroeid tot meer dan zeshonderd
boeken van de schrijver die opgroeide in Griendtsveen. Dit jaar is het
honderd jaar geleden dat de inmiddels overleden Toon Kortooms
geboren werd.
“De manier van schrijven sprak
me aan. Luchtig, voor de gewone
mens”, legt Jan zijn fascinatie voor
de schrijver uit. “Ik vond de boeken
prachtig. En toen ben ik begonnen met
verzamelen.” Zijn eerste boek kocht
hij in 1976, toen hij in militaire dienst
zat. “Dat was zijn bekendste boek,
Beekman en Beekman. Ik kocht het
eigenlijk meer toevallig, lezen was voor

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.

mij een manier om te ontspannen.
Toen ik het eerste boek gelezen had,
kocht ik er nog een. En nog een. En nog
een.” Van dat eerste boek, Beekman
en Beekman, heeft Jan tegenwoordig
wel dertig verschillende exemplaren in
zijn boekenkast staan. “Ik wil zo veel
mogelijk uitvoeringen verzamelen.
Grote letterboeken, harde of zachte
kaft, vertaalde versies, eigenlijk wil
ik alles hebben.” Een gesigneerd
exemplaar zal Jan altijd kopen, ook al
heeft hij exact hetzelfde boek al in zijn
collectie. “Dat Toon het boek in handen
heeft gehad, betekent voor mij heel
veel.”

Alle denkbare
uitvoeringen

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

De eerste edities van de boeken
van Toon Kortooms staan in de
woonkamer van Jan, in een speciaal
daarvoor ontworpen boekenkast.
De rest van zijn collectie bewaart hij
op de bovenverdieping, waar één
van de kamers waar vroeger zijn
kinderen sliepen nu dienst doet als
verzamelplaats. Behalve boeken van
Kortooms in alle denkbare uitvoeringen
verzamelt hij ook video’s, brieven,
foto’s en tijdschriften. “Alles wat alleen
al de naam Toon Kortooms bevat, wil
ik voor mijn collectie”, legt Jan uit.
“Misschien sla ik daar een beetje in
door, maar de sport zit er voor mij in
om echt alles te hebben. Ik wil een
complete collectie en daar ben ik dan
ook dagelijks mee bezig.”

Dorothé Gijsen-Verhaeg,
Reggy Hermans, Marianne Pirlo
en Fabienne ten Horn

Vervolg voorpagina
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Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
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Op internet speurt Jan naar items
die in zijn verzameling ontbreken.
“Er komen nog altijd nieuwe dingen
boven water waar Toon Kortooms
aan mee heeft gewerkt. Zo kwam ik
er een aantal weken geleden achter
dat hij in een editie uit 1934 van het
Weekblaadje voor de Roomsche Jeugd
het verhaal ‘Een avontuurlijk motor
boottochtje’ heeft geschreven. Na een
oproepje in de krant werd ik afgelopen
week gebeld door Wiel Nabben van
museum Sorghvliet uit Tienray. Hij had
precies het exemplaar waar ik naar
op zoek was. Dat is het mooie aan
de hobby, mensen helpen elkaar.”

Het grootste gemis in de verzameling
van Jan is op dit moment een eerste
druk van het boek De Zwarte Plak uit
1948, mét losse omslag. “Het boek
staat al in mijn boekenkast, maar
zonder de originele omslag.”

Griendtsveen
In de boeken van Kortooms komt
Griendtsveen veelvuldig naar voren.
De schrijver werd geboren in Deurne,
maar groeide op in Griendtsveen
en ging daar naar de lagere school.
“Ook ligt hij daar begraven”, vertelt
Jan. “De omgeving hier was hem
heel dierbaar. Hij schreef veel over de

Peel en Griendtsveen. ‘Mijn geliefde
Griendtsveen’, noemde hij het dorp.
Dat maakt de boeken ook interessant
om te lezen: je herkent het gebied.”
Ter ere van de honderdste geboorte
dag organiseert het Toon Kortooms
Park, gelegen tussen Griendtsveen en
Deurne, samen met het VVV kantoor
en de Heemkundevereniging van
Deurne, dit jaar het Toon Kortooms
Jaar. “Het hele jaar zijn er verschillende
activiteiten die met Kortooms te maken
hebben georganiseerd in en rondom
het park en in Deurne. Als lid van de
Heemkundevereniging mag ik ook hier
een bijdrage aan leveren”, aldus Jan.

Alpe d’HuZes: Fietsen tegen kanker

Vriendengroep Keumt Good uit
Hegelsom neemt deel aan Alpe d’HuZes
vanwege de ziekte van hun vriend
Leon Manders. Hij heeft longkanker,
maar blijft positief in het leven staan.
Bovendien vind hij het fantastisch dat
zijn vrienden dit voor hem doen. “Ik
vind het echt keileuk. Eigenlijk wilde ik
zelf mee fietsen, maar daar was mijn
longarts niet zo blij mee. Iedereen
heeft zijn eigen doelstelling. De een
gaat zes keer die berg op, de ander
eenmaal. Uiteindelijk kom ook ik toch
boven, al moet het met de ambulance.”

Kijk waar we
nu staan
Het idee om mee te doen aan
de actie werd bedacht door vrien
den Robert Claessens en Ton Linders.
“We zaten een keertje bij elkaar, en
toen kwam de deelname ter sprake.
Dat plan is toen even verwaterd.
Op een gegeven moment wilden we
naar het Oktoberfest in München. Toen
hebben we gezegd tegen Leon: ‘Als jij
meegaat naar het Oktoberfest, doen
wij mee aan Alpe d’HuZes.’ En kijk waar
we nu staan.”
De vriendengroep heeft al veel

activiteiten georganiseerd om geld op
te halen. “We hebben al verschillende
bedrijven binnengehaald. Daarnaast
organiseren we zes reanimatiecursus
sen, waarvan er al vier zijn uitverkocht.
Laatst hebben we ook halfvasten in
het dorp georganiseerd. Ook zijn er
lenteworkshops en spinningmarathons
die geld opbrengen. Daarnaast houdt
ieder een blog bij, waarin we vertellen
wat me allemaal meemaken. Het is
echt hartverwarmend om te zien hoe
heel Hegelsom meeleeft. Iedereen
is bereid om iets te doen en zijn
steentje bij te dragen. We zijn met tien
deelnemers, dus moeten we minimaal
25.000 euro binnenhalen. Dat gaat ons
dankzij iedereen ook lukken. Het is voor
ons allemaal de eerste keer dat we
daarheen gaan, dus we zijn benieuwd.
Opgeven is geen optie”, aldus Robert
Claessens.
Keumt Good is al begonnen met
trainen voor Alpe d’HuZes. Dit doet
het team voor een deel gezamenlijk.
“Bij Rongen Sports zijn we begonnen
met trainen. Daarnaast doen we ook
geregeld aan bootcamp. Dat is echt
zwaar, je merkt dat je spieren hebt
waar je ze niet verwacht te hebben.
Ook doen we aan krachttraining.

We zijn benieuwd hoe het allemaal
gaat lopen. Ongeveer twintig mensen
gaan er mee naar Frankrijk. We hebben
twee huizen gehuurd. Ook moeten alle
fietsen natuurlijk mee, daarnaast zit je
ook met de kinderen. Het is toch wel
een boel regelen”, zegt Ilse Rambags.
De naam Keumt Good wordt
al sinds de beginjaren van de
vriendengroep gebruikt. “Nu is het
misschien een beetje wrang, omdat

niet alles goedkomt”, klinkt het.
“Hoezo niet?”, zegt Leon vastberaden.
“Op het eind blijft er toch niemand
over. Uiteindelijk komt alles goed.”
De vriendengroep vindt het knap
dat Leon ondanks zijn ziekte toch
positief blijft. Hijzelf blijft daar vrij
nuchter onder: “Ik doe het niet alleen
natuurlijk. Mijn gezin geeft mij ook
veel steun. En als je ziet hoe het dorp
meeleeft, dat is mooi om te zien.”

Aanbieding

4-gangen voorjaarsmenu

€42,50

€21,25

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Sloten Griendtsveen
worden opgeschoond

Heerlijk Palmhaantje!

Gemeente Horst aan de Maas en Waterschap Peel en Maasvallei zijn gestart met werkzaamheden voor
het verbeteren van de lokale afwatering in Griendtsveen. In totaal wordt 5 kilometer aan sloten opgeschoond.

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

De gemeente en het waterschap
gaan in totaal 5 kilometer sloot
opschonen. Er worden duikers
vervangen, verlegd of aangebracht.
Ook worden de in- en uitstroomzijde
afgesmeerd met beton. Het waterschap
richt ook de waterschapssloot aan de
zuidzijde van het dorp opnieuw in om
afwatering te bevorderen.

Vechtpartij tussen Sparta’18 en Oranje Zwart

‘Het is ons woord tegen
dat van hen’
Na afloop van de wedstrijd van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum tegen Oranje Zwart uit Helmond in de
derde klasse op zondag 13 maart zijn zo’n veertig spelers en supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gegaan.
Over de schuldvraag zijn de verenigingen het niet eens, beide geven aan dat de andere club het gevecht begon.
Het was een beladen wedstrijd,
erkennen de verenigingen. “In de
laatste minuten gaf de scheidsrechter
een rode kaart aan een van de spelers
uit Helmond”, vertelt voorzitter van
Sparta’18 Ger van de Munckhof. “Sparta
benutte de penalty, waardoor het 3-2 in
ons voordeel stond. Daarna werd nog
een tweede speler van Oranje Zwart van
het veld gestuurd. Tijdens de wedstrijd
kwam de tegenstander vaak verhaal
halen bij de scheidsrechter, omdat ze
het niet eens waren met zijn beslissin
gen.” Oranje Zwart geeft toe dat het een
harde wedstrijd was. “Het ging er fel
aan toe, omdat er veel op het spel stond
voor ons. Maar het was niet buitenspo
rig”, aldus Rabi Bouterfas, secretaris van
de vereniging uit Helmond.
Bij de vraag door wie en waarom
de eerste klappen uitgedeeld zijn,
staan de twee verenigingen lijnrecht
tegenover elkaar. “Toen onze spelers
op de middenstip de scheidsrechter
en de tegenstander een hand wilden
geven, stormde een groep supporters
uit Helmond het veld op. Onze jongens
moesten rennen voor hun leven. Daarna
zijn zowel spelers als supporters slaags
geraakt met de groep van Oranje Zwart.

Van een afstand zag ik dat het helemaal
fout ging.” Bouterfas maakt zich boos
over de verklaring van Sparta. Het waren
niet de supporters van Helmond, maar
die van Sevenum die de fout in gingen,
stelt hij. Van de Munckhof: “Neem hun
verhaal en draai dat om. Dat is wat er
gebeurd is.” Een van hun spelers zou
meteen na de wedstrijd naar de trainer
van Oranje Zwart toe zijn gegaan en
zou het team hebben uitgescholden
voor kutmarokkanen en kutkampers.
“Daarna renden zo’n dertig supporters
uit Sevenum het veld op en vielen onze
mensen aan”, aldus Bouterfas.
Zes politiewagens, waarvan twee
met politiehonden, snelden toe om het
geweld te stoppen. Eenmaal aange
komen was de sfeer nog behoorlijk
gespannen, maar waren de echte
gevechten al gestopt, volgens een
woordvoerder van de politie. “De
aanleiding is voor ons nog onduidelijk.
Het was behoorlijk heftig en er zijn tot
nu toe zes aangiftes gedaan.” Vanuit
Sparta werd aangifte gedaan van
mishandeling en een aantal spelers
vanuit Oranje Zwart deed daarnaast ook
aangifte van discriminatie. “De politie
gaat deze zaak verder strafrechtelijk

onderzoeken en de KNVB voert een
tuchtrechtelijk onderzoek uit”, aldus de
woordvoerder. Zowel Oranje Zwart als
Sparta’18 is niet verrast dat de ander
hen de schuld geeft. Bouterfas: “Het
is klinkklare onzin wat Sparta verkon
digt. De voorzitter draait de zaken om,
Sparta kruipt in een slachtofferrol. Ze
spelen gewoon een spelletje.” Van
de Munckhof: “Ik heb geen racistische
uitingen gehoord tijdens de wedstrijd.
Onze aanvoerder heeft alleen gevraagd
of de tegenpartij meer Nederlands
kon praten. Het is nu ons woord tegen
dat van hen, maar wij vinden niet dat
Sparta’18 iets verkeerd heeft gedaan. Bij
Oranje Zwart zit het niet zoals het hoort.
Dit seizoen zijn er al meerdere wedstrij
den van hen gestaakt, waaronder het
eerste duel tegen ons, omdat Oranje
Zwart zich gewoon niet kan gedragen.”
Het team van Sparta’18 moet
komende zondag opnieuw tegen
een vereniging uit Helmond spelen,
dit keer tegen de club Rood Wit’62.
De wedstrijd is in Helmond, op een
steenworp afstand van Oranje Zwart.
“Die wedstrijd hopen we uit te mogen
stellen. We voelen ons daar niet veilig”,
aldus Van de Munckhof.

BOSVIOLEN

Viola cornuta. Diverse
kleuren. Potmaat 9 cm.
Draagtray 6 stuks 3,49
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Maas en het waterschap vastgesteld.
Deze sloten zijn veelal in beheer van
particulieren. Normaal gesproken voert
het waterschap dan ook geen onder
houd uit op deze kleine beken. Het
waterschap helpt nu het lokale water
systeem op te schonen door hun eigen
onderhoud grootster en gelijktijdig uit
te voeren.
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Inwoners van Griendtsveen gaven
aan een verslechterde afwatering
van het dorp te ervaren en ongerust
te zijn over mogelijke wateroverlast
door de voorgenomen herinrichting
van de Mariapeel in het Project Life+.
Vooral het onderhoud van de kleine
sloten in en rond Griendtsveen is
slecht, hebben gemeente Horst aan de
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Super Shopper Tour

‘Mensen zien door de bomen het bos niet meer’
Als je door een supermarkt loopt vol met producten, hoe weet je dan
wat de gezonde keuzes zijn? Imke Jeurissen uit America gaf woensdag
9 maart een Super Shopper Tour bij Supermarkt Plus Lucassen in Horst.
Hierbij werd een klein groepje mensen rondgeleid en bijgepraat over al dan
niet gezonde keuzes.
Zijn light producten nu werkelijk
beter? Als ik het beste en gezondste
brood wil, waar moet ik dan naar
kijken? Deze vragen en nog meer
kwamen ter sprake en werden
beantwoord door Imke Jeurissen
tijden de Super Shopper Tour. Imke is
diëtiste en lifestyle coach van ICARE.
Ze is gespecialiseerd in de behandeling
van eet- en gewichtsproblemen bij
kinderen en volwassenen. Imke helpt
mensen bewuster, gezonder en
energieker door het leven te gaan.
Tijdens de Super Shopper Tour vertelt
ze waar mensen op moeten letten bij
het kopen van producten. “Ik merk dat
er bij veel mensen verwarring heerst
over voeding. Door alle reclames op
tv, adviezen van dieetgoeroes en
informatie op het internet zien mensen
vaak door de bomen het bos niet
meer.”

Suikerziekte
Een van de deelnemers aan
de Super Shopper Tour is Vera Van
De Velden. Ze heeft suikerziekte en
kan daardoor veel producten niet

verdragen. “Ik houd van lekker eten
en ik kook en bak zelf ook heel graag.
Maar door mijn suikerziekte vind ik het
lastig om de juiste producten te vinden.
Daarom vind ik het fijn om mee te
doen aan deze tour” aldus Vera.

Dochter
heeft een allergie
Wendy Schroen-Nijs neemt ook
deel aan de Super Shopper Tour.
Voor haar twee kinderen vindt ze
gezonde voeding erg belangrijk.
“Door het grote aanbod aan producten
weet ik soms echt niet meer wat ik
moet kopen. Mijn dochter heeft een
allergie waardoor het kopen van eten
lastiger is.” Tijdens de tour laat Imke
de mensen zelf producten met elkaar
vergelijken. Op deze manier zien zij
zelf wat er in producten zit en waar
ze op moeten letten met het bewust
kopen van producten. Imke krijgt goede
reacties op de Super Shopper Tours die
ze houdt. “Ik merk dat de deelnemers
elke keer erg enthousiast zijn over de
rondleiding en ze leren er veel van.”

Toverland krijgt
nieuw themagebied
Pretpark Toverland in Sevenum gaat uitbreiden met een nieuw
themagebied, hoofdingang en een parkeerplaats. Dit moet in 2018
af zijn.

Vier generaties
Fien, dochter van Ward en Vera uit Horst, werd 24 december 2015 geboren. Ze kwam drie weken te vroeg
en werd hiermee een onverwacht kerstcadeau. Op de foto staan superoma Nel van Issum-van
Helden (82 jaar), oma Annelies Peelen-van Issum (57 jaar), mama Vera Peelen (35 jaar) en Fien Kleeven.
Fien is het eerste kleinkind van Annelies en het eerste achterkleinkind van Nel. Iedereen is trots op deze vier
generaties.

“Wij nodigen u uit
om komend
weekend bij ons
te genieten van
prachtige
springsport!”

Een woordvoerder van het
pretpark laat weten nog geen details
bekend te willen maken. “Maar het
klopt dat deze zaken er komen.”
Naar verluidt zou het themage
bied onderdak moeten bieden aan
meerdere nieuwe grote attracties.
Daarnaast komen er een nieuwe
hoofdingang in de open lucht en een

parkeerplaats. Het nieuwe thema
gedeelte komt achter het huidige
park te liggen, in een natuurgebied
achter een vijver. Om welk thema en
attracties het gaat wil Toverland niet
bekendmaken. In een bestemmings
plan dat het pretpark eerder indiende
wordt gesproken over een megaachtbaan en een waterachtbaan.

Schilderwerken

INTERNATIONAAL SPRINGCONCOURS

18 t/m 20 maart | Equestrian Centre de Peelbergen | Kronenberg

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

IS
GRAT E
E
ENTR
Vrijdag 18 maart

Zaterdag 19 maart

Zondag 20 maart

Het 3-daagse springfeest
begint al op vrijdag. Er zijn
rubrieken van 1.20m t/m
1.45m-niveau. Leuk voor het
hele gezin!

De eerste rubriek start om
09:00 uur en de laatste om
18:30 uur. We sluiten af met
een internationale
feestavond.

Om 15:00 uur wordt de
‘Parkhotel Horst Grand Prix’
verreden met spannende
barrages die u niet wilt missen.
U bent van harte welkom!

Travers 5 (Peelstraat) | 5976 PL | Kronenberg |www.peelbergen.eu

Tel. 06 - 15 64 32 87

zondag 20 maart

PETER
PANNEKOEK
Meer informatie? Kijk op
onze website: www.kukeleku.com
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Veel acties NL Doet in Horst aan de Maas

‘Iets terugdoen voor het dorp’
NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, vond op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart plaats. In de hele
gemeente waren er verschillende acties en droegen mensen hun steentje bij aan hun dorp.

handen genomen. “We hebben ons
aangemeld voor NL Doet, maar we
hebben geen vrijwilligers gekregen.
Daarom hebben we het maar ‘FUNPOP
doet’ genoemd”, lacht Paul Gerrits.
Als stuurgroepslid van het openlucht
festival voor mensen met een
beperking, is hij nauw betrokken bij
het evenement. “De komende editie
is het twintigjarig jubileum, daarom
verdient de trailer het om opgepimpt
te worden. Nu is hij klaar voor Funpop.
Voor mijzelf is dit ook mooi, want
het is het twintigste jaar dat ik bij

Funpop actief ben.” Ook in Meterik
wordt gewerkt. Door een initiatief
van de Meterikse dorpsraad waren
vrijdag en zaterdag verschillende
mensen in de weer om het dorp te
verfraaien. Frans Janssen is lid van de
dorpsraad en spreekt van een prettige
en geslaagde editie. “Leerlingen van
de basisschool hebben bomen en een
beukenhaag geplant. Wethouder Ger
van Rensch gaf het startsein. Als we
volgend jaar weer iets interessant
tegenkomen, doen we waarschijnlijk
weer mee met NL Doet.”

Voor al uw witte, groene
en geschilde asperges
ook voor streekproducten

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00

Vanaf 26 maart
zijn wij weer dagelijks geopend!

In Hegelsom werd onder andere het schoolplein van de basisschool opgeknapt
Op het schoolplein van basisschool
Onder de Linde in Hegelsom zijn op
zaterdagmorgen ongeveer dertig
ouders en kinderen actief aan het werk.
Er worden bamboeplanten geplant,
kinderen vegen het plein schoon en
de vaders zijn actief aan het snoeien.
In 2013 werd het plein geopend, en elk
jaar wordt het een beetje uitgebreid.
Coördinator en groepsleerkracht Nina
van Enckevort is net als de deelne
mers enthousiast: “Vrijdag zijn de
kinderen zelf al begonnen met klusjes,
nu komen ook verschillende ouders
meehelpen. Er is zelfs een leerling
die speciaal vlaaien heeft gebakken.
Dat is toch prachtig. Ik hoorde ook
van verschillendekinderen dat zij dit
de leukste dag van het jaar vinden.

Het plein is van de kinderen, niet van
de school. We merken dat ook buiten
schooltijd gebruik wordt gemaakt
van het plein. Opa’s en oma’s komen
bijvoorbeeld op zaterdag met de klein
kinderen hierheen.”
Ook Dienstencentrum Zonnehof
in Tienray doet mee aan NL Doet.
Het gebouw is een ontmoetings
plaats voor veel mensen. Zo houden
verschillende verenigingen zoals de
Biljartvereniging voor Ouderen Tienray
en gasten van de Zonnebloem hun acti
viteiten in Zonnehof. Momenteel wordt
er een leeshoek gemaakt. Hier kunnen
mensen rustig boeken, dagbladen of
tijdschriften lezen. Toon Knoops, voor
zitter van Stichting Dienstencentrum
Zonnehof, vertelt over de plannen:

“Jan Bolten is de initiatiefnemer en
kwam al eerder met het idee om een
leeshoek voor ouderen te beginnen.
Momenteel zijn we bezig met het
in elkaar zetten van boekenrekken.
We hopen dat mensen boeken leveren
aan ons en anderen die gaan lezen.
Onderling kan er ook geruild worden.”
Een stukje verderop zijn een
handjevol ouders en kinderen aan het
klussen in de speeltuin van Tienray.
Verschillende speeltoestellen krijgen
een nieuw laagje verf. Een van
de deelnemende ouders is Evie.
“Vanmorgen ben ik om 09.00 uur
begonnen. Ik moet natuurlijk iets
terugdoen voor het dorp. Daarom doe
ik mee.” In Broekhuizen wordt de
logistieketrailer van Funpop onder

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

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

WWW.SCHATBERG.NL/VACATURES
KAMPEREN, DINEREN EN RECREËREN IN LIMBURG!
DE SCHATBERG | MIDDENPEELWEG 5 | SEVENUM | 077 467 77 77

HALLO in Yangshuo
Piet en Annie Klerken uit Sevenum zijn met hun dochter Petra, Niels en kleinzoon Willem op vakantie
geweest in Yangshuo in China. In het land van de duizend bergen gingen ze samen op de foto met
HALLO Horst aan de Maas. Niels staat niet op de foto, want hij was de fotograaf.
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand
zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was. Bedroefd,
maar ook dankbaar dat haar verdere pijn bespaard is
gebleven, laten wij u weten dat na een kortstondige ziekte
is overleden mien lieve vrouw, ôs mam en lieve oma

Verhuizen is,
alles inpakken en gaan
Het einde is,
gaan en alles laten staan
Toos

Jo Vogelsangs-van Haaf

Dankbetuiging

Toon Vogelsangs

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw aanwezigheid en vele
blijken van medeleven welke wij, zowel persoonlijk als schriftelijk
of per telefoon mochten ontvangen na het overlijden van

echtgenote van

Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
America: Toon
Stevensbeek: Sonja en Jos
Jordy
Stan
Meterik: Yvonne
Yvette
Louka
Egchel: Richard en Miriam
Dion
Kronenberg: Heino en Petra
12 maart 2016
Ericaplein 6, 5966 NZ America
De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 18 maart
om 14.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Liever geen bloemen, maar een bijdrage voor KWF
Kankerbestrijding. Hiervoor staan collectebussen in het
crematorium.
Speciaal woord van dank aan dr. Majoor en de Zorggroep.

Toos Hesen – van de Munckhof
*America, 18 november 1939

† Sevenum, 27 januari 2016

echtgenote van

Jan Hesen †
Horst, Riny en Theo Stappers – Hesen
Martijn en Liesbeth Rosalie
Inge en Paul
Yvonne en Guido
Meterik, Henk en Renata Hesen – Nolte
Liza
Thomas
De zeswekendienst is op zondag 27 maart om 9.30 uur
in de kerk te Meterik.
Correspondentieadres: Hazenkampweg 17 5964 PE Meterik.

Pootaardappelen-groenteplanten.
Diverse soorten pootaardappelen € 3.p/kg Plantui € 5.99 p/kg Zaden
groenteplanten primula’s viooltjes tuin
planten bomen hagen. Plantencentrum
v.d. Beuken Sint Jansstraat 43 Meterik
06 30 58 79 98.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of
voor export, ook bedrijfsauto’s.
RDW erkend, direct geld.
Tel. 06 54 97 63 59.
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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

”Opa zei altijd,
Oud worden is niks
Oud zijn is verrekte lastig”

Annie Hoebers-Hekkenberg
echtgenote van

Jan Hoebers †

Soms is het moeilijk om de
juiste woorden te vinden;
ik teken dan liever…
Afgelopen vrijdag hoorden we van onze juf
dat de vader van Shelly,

Fried Kramer
is overleden. Hij was al langere tijd ziek.

Diemen, 12 augustus 1922

Venlo, 14 maart 2016

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Hoofdstraat 5, 5961 EX Horst
Wij zijn voor het laatst met ôs Mam samen op vrijdag 18 maart
om 14.00 uur in de H. Lambertuskerk van Horst, waarna wij haar
begeleiden naar Crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40,
5807 EE Oostrum-Venray.

Op school hebben we allemaal een mooie
herinnering voor Shelly gemaakt.
Wij wensen Shelly en haar familie
heel veel sterkte toe.
Alle geledingen van de Twister;
in het bijzonder kinderen groep bovenbouw van juffrouw Crissy

Dankbetuiging

Ôs Mam is thuis, waar u afscheid van haar kunt nemen.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en het medeleven
dat wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man,
vader, schoonvader en opa

Bloemen zijn mooi, maar vergankelijk. Daarom zouden wij een gift
aan Gooiendaag, zorg voor ouderen, aan u willen vragen.

Albert van de Laak

Mocht u geen persoonlijk bericht ontvangen,
dan vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

“Flinsen Albert”

Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Deel, Karin en Silvester, Loes en Ritchie

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.
Trap bekleden v.a. € 150,00
incl. tapijt en leggen
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
bel: 06 16 37 45 14.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Te koop zeer ruime hoekwoning
Horst. Wo. 150m2, perc. 245m2
instapklaar, moet van binnen gezien
worden. 5 slk, 1 beneden, vaste
trap zolder, ruime badk. keuken van
2013. € 239.500,- Van Goghstraat 43.
06 42 29 19 04.

Lottum, maart 2016
De zeswekendienst zal plaatsvinden op tweede paasdag 28 maart
om 9.30 uur in de parochiekerk van Lottum.
Gezocht medewerker cafetaria,
min. 15j, Sevenum
info@eetwinkelbebo.nl of
077 467 38 23.

Dag en nacht bereikbaar

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Goedkoop films op dvd kopen.
Wij ruimen weer een groot aantal
films op dvd op. 5 films voor € 15,of 10 films voor € 25,-. Op=op! Ster
Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
www.videotheekhorst.nl
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Vrijwilligers gezocht! Wij zijn op
zoek naar talentvolle, gezellige,
enthousiaste vrijwilligers! St. SIHAM,
voor bewoners, door bewoners, samen
zijn we een. Wil jij hier een steentje
aan bijdragen? Bel 06 43 79 55 09
voor info.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Muziek voor elke gelegenheid.
Zangduo Jack & Jolanda
I.: www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding? Of
ondersteuning bij mantelzorg? Wij
helpen u graag aan hulp. Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.

Gerrie
van den
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Grootste paardensportevenement van
Nederland naar Horst
Voor het eerst in de geschiedenis is Horst de thuishaven van het Nederlands Kampioenschap vierspan paarden.
Het kampioenschap wordt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april gehouden tijdens de jaarlijkse Menwedstrijden. Voorzitter van Menwedstrijden Horst aan de Maas Nico Rijnbende heeft hoge verwachtingen en is enthousiast.

Het NK 2016 voor vierspan paarden
is het grootste paardensportevene
ment van Nederland. “Het hoort ook
bij de drie grootste ter wereld”, vertelt
Rijnbende. Een vierspan houdt in dat
vier paarden voor een koets staan. Het
kampioenschap bestaat uit drie onder

delen. Bij de dressuurproef m
 oeten de
deelnemers zich met stijl tonen aan
de jury. Daar draait het vooral om het
mooi lopen van de paarden en oefe
ningen goed volbrengen. Het onder
deel vaardigheid gaat vooral om de
conditie, souplesse en gehoorzaam

heid van de paarden. Er liggen in het
parcours kegels met balletjes. Als die
worden omgestoten, heb je strafpun
ten. Ten slotte is de marathon volgens
Rijnbende het spectaculairste onder
deel. Hierbij moeten er zeven hinder
nissen overwonnen worden, waaronder

Staatsbosbeheer
rondt werkzaamheden
Schadijkse Bossen af
Staatsbosbeheer heeft de opknapwerkzaamheden in de Schadijkse Bossen bij Meterik afgerond.
Het plaatsen van het fietsenrek bij de parkeerplaats aan de Meterikse Baan is het laatste klusje in een reeks
van werkzaamheden.

een waterbak. “Dat laatste is zeker bij
vierspan echt sensationeel.”
De geschiedenis van Menwed
strijden in Horst gaat terug tot begin
jaren 80. “Het begon allemaal op
recreatieve basis. De laatste jaren is
het allemaal wat groter geworden
en we hebben een echt goede naam
gekregen.Noord-Limburg is natuurlijk
de Nederlandse hippische zone bij
uitstek. Deze regio was vroeger heel
agrarisch, dus veel mensen hadden
wel een paard thuis. De hippische
sport is er hier echt ingesleten. Nu is
dat minder dan vroeger, maar daar zit
ook weer een uitdaging in. Vorig jaar
hebben we bijvoorbeeld een Pony
Doedag georganiseerd.”
De afgelopen jaren zijn de
Menwedstrijden in Horst uitgegroeid
tot een nationaal en internationaal
vooraanstaand evenement.
Veel topmenners verschijnen dan ook
aan de start. “Het wordt vooral een
duel tussen vader en zoon Chardon,”
zegt Rijnbende. “Vader IJsbrand is
favoriet voor de overwinning, maar zijn
zoon Bram is onlangs overgestapt van
de pony’s naar de paarden. De kans dat
hij wint is klein, maar het zou natuurlijk
een echte stunt zijn. IJsbrand heeft ooit
gezegd hij best een keer wilt verliezen,

maar dan wel van zijn zoon Bram.
We gaan het zien.”
Het is bijzonder dat zo’n groot
evenement als het NK vierspan in Horst
wordt gehouden. Naar verwachting
komen er duizenden toeschouwers
naar het toernooi. Rijnbende heeft
hier een logische verklaring voor.
“Deze wedstrijd is een van de eerste
van het seizoen. De deelnemers kun
nen zo rustig beginnen. Het parcours is
ook zo gebouwd, dat de rijders aan hun
paarden kunnen wennen. De Kasteelse
Bossen zijn een mooie locatie en alles
is goed geregeld. Ook is het niveau
hoog.” Daarnaast is het op het NK plek
voor de zogenoemde paramenners.
“Vorig jaar deden er ook zeven deelne
mers met een beperking mee. Zij rijden
op een aangepaste koets. Zo laten we
ook zien dat het evenement en de
sport voor iedereen toegankelijk is.”
Als voorzitter van een groot
paardenevenement zou het logisch
zijn dat Rijnbende zelf ook paardrijdt.
Dit is echter niet het geval. “Door mijn
vrouw ben ik in deze wereld gerold.
We hebben thuis zelf ook een aantal
paarden, dus ik ontkom er niet aan.
Ik rijd zelf geen paard, maar ben wel
een bestuurder omdat ik voorzitter
ben.” grapt hij.

Viscon Graphic Products is gespecialiseerd in het bedrukken
van bedieningsfolies / frontpanelen, membraanschakelaars en
typeplaten t.b.v. de elektronische en mechanische maakindustrie.
Het betreft een flexibel bedrijf met een praktische organisatie.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Zelfstandig zeefdrukker

(fulltime)

Functie:

als zelfstandig zeefdrukker ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse productie,
welke in overleg met de planning wordt bepaald;
jouw kennis en ervaring dragen bij aan het
optimaliseren van het eindproduct.

Profiel:

aantoonbare ervaring als zeefdrukker t.b.v.
vorenstaande producten;
goed communiceren en werken in teamverband,
waarbij ook jouw mening bijdraagt;
zelfstandige werkhouding;
bereidwillig om ook nevenwerkzaamheden te
verrichten,
waaronder schoonmaken van zeven en
assembleren van producten;
ervaring met grafische (teken-)programma’s en/
of cad-programma is een pre;
flexibel, leergierig, creatief en enthousiast
beschrijven jouw persoonlijkheid.

Spreekt bovenstaande u aan, mail dan uw sollicitatie met CV
vóór 31 maart 2016 aan:

Wandelroutes zijn tegen het licht
gehouden en hebben een opknapbeurt
gehad, parkeerplaatsen zijn opnieuw
ingericht en verbeterd en banken en
picknicksets vervangen en op andere

plekken neergezet. Verder sieren
nieuwe slagbomen de bosingangen
en zijn er nieuwe toegangsborden
geplaatst. Een hondenlosloopgebied,
aangegeven door routepaaltjes,

geeft invulling aan de wens van
hondenbezitters. Daarnaast is er een
mountainbikeroute gerealiseerd en
zijn er informatiepanelen en een
overzichtskaart geplaatst.

Viscon Graphic Products
t.a.v. Martien Meulendijks

Nijverheidsstraat 5
5961PJ Horst
T 06-12458486
E info@visualconnect.nl

w w w.v i s u a l c o n n e c t . n l
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Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat heden van ons is heengegaan,
onze moeder, oma en superoma
in de leeftijd van 93 jaar

Corrie Moorren
echtgenote van

Broer du Buf †

Horst
Venray
Bakel
Venray

Geboren

Mauk
12 maart 2016
Broertje van Jort en Len
Zoon van
Joep Versleijen en
Sabine Craenmehr
Waterstraat 24, 5961 XJ Horst



Henny en Frans †
Corry en Wim
Rien
Henk
Klein- en achterkleinkinderen

Geboren

Pam

Horst, 8 maart 2016
Correspondentieadres:
Familie Poels-du Buf
Gitaarstraat 51, 5802 KL Venray

11 maart 2016
Dochter van
Monique en Dorian Teensma
Kogelstraat 58
5963 AP Hegelsom

Wij hebben zaterdag 12 maart afscheid genomen
van onze moeder, oma en superoma
in crematorium Boschhuizen.



Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van Hof te Berkel 21 voor de liefdevolle verzorging
van mam.

Geboren

Eline
Paasworkshop. Paasstuk op schaal
met narcisjes, eitjes en langhoudbare
snijbloemen. Data, foto en verdere info
via de website: bloemenzomelderslo.
vpweb.nl of via Facebook Bloem & zo
Melderslo. Tel. 077 398 70 69.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Tulpen te koop in diverse kleuren.
Verkoop van maandag t/m zaterdag.
Tussen 12:00/13:00u. gesloten. Pubben
C.V., Helenaveenseweg 8B, Sevenum.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Gezocht: interieurverzorg(st)er
(ZZP-er), 2 uur per week (avonduren).
Interesse? Stuur een e-mail naar
info@witgoedenvanbontewas.nl
Snoeien/rooien van bomen
m.b.v. spinhoogwerker event. stobbe
frezen en houtversnipperen.
Ook voor het rooien van uw tuin.
Van der Sterren vof tel. 077 366 32 04.
Gevraagd handige jongeman 15/16
jaar voor klusjes in tuin en bedrijf.
In vakantie en op zaterdag 2 x per
maand. Melderslo 06 51 93 18 38.
Uw tuin? Mijn zorg! Met meer dan
25 jaar ervaring bent u met al uw
tuinwensen hier aan het juiste adres.
Vakkundig werk tegen een prima
betaalbaar tarief. Grote of kleine tuin:
bel 06 52 62 47 14.
Constance voetreflex. Spanning, angst
of pijn. Voetreflex voert af en geeft
balans. www.constancevoetzorg.nl
06 40 83 90 24.
Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. In veel gevallen
vergoeding door zorgverzekeraar.
06 33 18 11 76 www.voeding-id.nl
Pedicure bij u thuis. Complete
pedicurebehandeling bij u thuis voor
maar € 25. Maximale behandelingsduur
45 minuten.
Bel voor een afspraak: 06 11 88 61 38.
Ambulant Pedicure Dorothé Roeven.
Biologisch geteelde Amaryllis.
Te koop biologisch geteelde
snijamaryllis. Bloemenkraampje
aan de Meterikseweg 124 in Horst
biobloemcuppen.nl

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.
Businesscentrumhorst.nl

09 maart 2016
Dochter van
Tim van Deelen
en Mandy Maessen
Zusje van Thijn
De Lom de Berghlaan 39
5973 NK Lottum

Gebiedsontwikkeling

Grondloket
Ooijen-Wanssum
geopend
Bij de realisatie van de hoogwatergeulen van Wanssum en Ooijen
worden grote stukken land afgegraven. Daarbij komt veel grond vrij die
goed bruikbaar is om agrarische percelen op te hogen. Hiervoor heeft
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum een grondloket geopend.
Agrariërs kunnen in de toekomst
mogelijk gebruik maken van deze
grond om hun percelen landbouw
kundig te verbeteren. Ook andere
toepassingen dan landbouwkundige
verbetering zijn denkbaar en moge
lijk. Agrariërs en andere bedrijven of
personen die in aanmerking willen

komen voor grond uit het gebied kun
nen zich melden bij het grondloket
via grondloket@ooijen-wanssum.nl
Via dit loket kan iedereen kenbaar
maken aan welke hoeveelheid grond
er behoefte is en voor welke doel
einden. Bij voorkeur vindt aanmelding
plaats vóór 1 april.

125 jaar

America krijgt
historische tegels
In America worden tijdens de kerkelijke viering van 125 jaar America
op zondag 20 maart op verschillende plekken bij gebouwen in het dorp
grote attentietegels gelegd. In deze 50 bij 50 centimeter grote tegels is
een foto van een gebouw of straat met een korte beschrijving gedrukt.

Valise Atelier & Natuur.
Zondagmiddag 24 april [groot} ouderkind schilderen. Samen werken, samen
overleggen, samen keuzes maken. Het
resultaat? Een schilderij als herinnering
aan een middag samen schilderen. Info
www.valise.nl
Viooltjes div. kleuren 12 voor € 4,do t/m za. Fam. de Groot Peelstraat 58
Kronenberg 464 24 66.
Rijbewijskeuringen senioren,
wekelijks. B.P.F. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
0478 53 17 48.
Te koop Laurier haagstruiken
1-2 m vanaf 3 euro. Tel. 06 81 55 39 56
eventueel bezorgen.
‘t Winkeltje, Herstraat 44. Wij zijn
klaar voor het voorjaar. Aantrekkelijk
assortiment in de maten xs t/m xxxl.
Wekelijkse aanbiedingen en iedere
week nieuwe aanvoer. Loop gerust
binnen voor een kijkje en/of een
koopje. Tot ziens.
AKTIE: vele kleuren viooltjes
nu € 0,25. Tevens madeliefjes,
primula’s en violen in hangpot.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
077 398 29 22/06 54 30 69 64.
Smartphone- en tabletreparatie
bij telefoonmaken.nl, Venloseweg 2,
Horst. (bij Ster Videotheek).
Tel. 077 398 78 55. Meer info:
www.telefoonmaken.nl

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

Geboren

Evi

13 maart 2016
Dochter van
Leon Haegens en
Marieke Huibers
Stuksbeemden 18
5961 LG Horst

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

werken

America Tel. 06-12359686

Er zijn onder meer tegels
gemaakt van de openbare school,
de St. Josefkerk en het voormalige
stationskoffiehuis. “Al in 2014 werd
ik benaderd door architecten uit
Schijndel en werd het idee van de
attentietegels onder onze aandacht
gebracht”, zegt Hay Mulders van de
heemkundewerkgroep Oud America.
”Ik was meteen gecharmeerd van het
idee om erfgoed onder de aandacht
te brengen en inwoners en bezoekers
van ons dorps attent te maken op wat
voor gebouw ergens heeft gestaan of
hoe de situatie vroeger is geweest.
Pas later hebben we de link naar het
125-jarig bestaan van de parochie
America gelegd en kwam het idee
om dit als cadeau aan te bieden aan
de gemeenschap America vanuit

werkgroep Oud America.”
Op zondag 20 maart wordt het
125-jarig bestaan van parochie
St. Jozef gevierd. Er is dan onder
meer een mis en de dag wordt
daarnaast aangegrepen om de tegels
te plaatsen. De andere tegels gaan
over Jongensschool St. Jozef, de
Pastoor Jeukenstraat (twee tegels),
de Nusseleinstraat (twee tegels),
Wachtpost 16 en Halte America. In het
weekend van zaterdag 23 en 24 april
is er in het kader van het 125-jarig
bestaan nog een viering met onder
meer een muziekprogramma op
zaterdag en een wandeltocht op
zondag. Het tegelproject kost zo’n
5.000 euro en is mede mogelijk
gemaakt door prioriteitsgelden van
de dorpsraad.

en zo 09
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GEPLUKT Michel Geurtjens

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

van die tijd heeft hij nu nog steeds.
“We hebben een vriendengroep van
vijftien mannen waarbij de meeste ook
aanhang hebben. We noemen onszelf
71 procent. Deze naam is ontstaan in
de keet. De steilheid van de trap naar
de entree van de keet werd name
lijk geschat op 71 procent,” vertelt
Michel lachend.

Jongerenwerker
in Peel en Maas
Na de havo is Michel Steden
bouwkunde in Breda gaan studeren.
“Ik kwam er al snel genoeg achter dat
het niet de opleiding was die bij mij
paste. Uiteindelijk ben ik CMV, culturele
en maatschappelijke vorming, gaan
studeren in Den Bosch, hierin heb ik
ook mijn baan gevonden.”

Tenten verhuren

Hij heeft een passie voor kamperen, is jongerenwerker, voetballer en sinds een paar maanden ook vader.
Hij woont samen met zijn vriendin Kim (27) en zijn zoontje Lonn (zes maanden) op Stuksbeemden in Horst.
Deze week wordt Michel Geurtjens (30) geplukt.
“Ik woon mijn hele leven al in
Horst. Ik kom uit een klein gezin waar
ik enig kind ben. Toen ik in groep 6
zat van de Weisterbeek, namen mijn
ouders een pleegkind in huis. Bjorn was
twee jaar jonger dan ik.” Voor Michel
was het even wennen omdat hij altijd
alleen was geweest. Vanaf dat moment
moest hij de aandacht gaan delen.

“Bjorn heeft ongeveer zes jaar bij ons
gewoond.”
Nadat de Weisterbeek voor Michel
afgelopen was, is hij naar het Dendron
College in Horst gegaan. “Hier ben ik
op de havo terecht gekomen. In het
vierde jaar ben ik met een aantal
andere vrienden van mij blijven zitten.
We vonden vrije tijd belangrijker dan

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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school.” Samen met zijn vrienden
was Michel veel te vinden bij de keet
die ze hadden bij groenteboer Jansen
Pop in Horst. Veel van zijn vrienden

Michel is nu werkzaam als
jongerenwerker bij Stichting
Vorkmeer in gemeente Peel en
Maas. Hiernaast heeft hij nog een
eigen onderneming waarbij hij
kampeertenten en toebehoren
verhuurt. “Mijn vriendin Kim en ik
wilden gaan stoppen met roken. Het
geld dat we hieraan overhielden zijn
we gaan sparen. Na een half jaar
hebben we een kampeertent van het
gespaarde geld gekocht. Maar de tent
werd door onszelf weinig gebruikt en
dat vond ik zonde. Ik ben toen de tent
gaan verhuren aan mensen die kennis
wilden maken met kamperen. Alleen
had ik de tent per ongeluk verhuurd in
de tijd dat Kim en ik zelf op vakantie
zouden gaan. Daar was Kim natuurlijk
niet zo blij mee. We hebben toen

nog een tweede tent aangeschaft
die ook verhuurd kon worden.”
Inmiddels verhuurt Michel 25 tenten
variërend van bungalowtenten tot
groepstenten met de daarbij horende
kampeerspullen. ‘De kampeerder Horst’
is zijn eigen bedrijf geworden. Michel is
een bezige bij. Zo voetbalt hij met zijn
vrienden bij RKSV Wittenhorst. Ook is
hij tien jaar lang leider geweest bij Jong
Nederland in Horst. “Dat heb ik altijd
met veel plezier gedaan. Maar omdat ik
nu vaker in de avonden werk en sport,
werd het een beetje te druk. Daarom
ben ik drie jaar geleden gestopt”,
aldus Michel.

Dinsdag is papadag
Michel en Kim hebben elkaar vijf
en een half jaar geleden leren kennen
bij Babouche in Horst. “Er was toen
een hakkenfeestje en daar gingen
mijn vrienden en ik een kijkje nemen.
Daar ben ik Kim tegengekomen en
hebben we gezellig gepraat. Een paar
maanden later zag ik haar weer, dit
keer bij De Lange. Een aantal dagen
later kreeg ik een berichtje via Hyves,
waarin Kim vroeg om een keer af te
spreken. En zo is het begonnen tussen
ons.” Ongeveer twee en een half jaar
geleden zijn Kim en Michel in het
huis gaan wonen op Stuksbeemden.
“Sinds een half jaar is onze zoon Lonn
erbij gekomen. Nu heb ik op dinsdag
voortaan ‘papadag’, vertelt hij trots.
Michel wil ooit een reis maken met
Lonn en Kim. “Ik ben een paar jaar
geleden samen met Kim een maand
naar Nieuw-Zeeland gegaan. Het was
een mooie ervaring. Nu is Lonn nog
te jong maar in de toekomst maak ik
graag nog een keer een verre reis.”

*Gratis potgrond meenemen!
Dit weekend gratis koffie en thee

Gratis

Potgrond
Onze eigen menging,
40 Ltr. (t.w.v. € 4,99)
*1 zak gratis bij aankoop
vanaf € 25,(Max. 1 zak/klant)

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015
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Booremèrt viert
Opschoonactie door Center Parcs eerste verjaardag
Stichting Nederland Schoon

Center Parcs Het Meerdal & Limburgse Peel uit America doet op zaterdag 19 maart mee aan de Landelijke
Opschoondag van Stichting Nederland Schoon. Medewerkers steken deze dag de handen uit de mouwen om het
park en de buurt op te ruimen.

Tijdens de Landelijke
Opschoondag vragen bedrijven,
organisaties en gemeenten door het
hele land aandacht voor een schone
buurt. Center Parcs zet zich die
dag in om zwerfafval in de directe

omgeving aan te pakken. De actie
begint om 10.00 uur op Peelheideweg
25 en duurt tot 12.30 uur.
Centerparcs is aangesloten bij
Supporter van Schoon. Dat is een
landelijk initiatief gestart door

De Booremèrt in Horst viert op zaterdag 19 maart dat de markt een jaar
bestaat. De markt is die dag weer op het Lambertusplein te vinden tussen
09.00 en 13.00 uur.

Stichting Nederland Schoon om
mensen te verenigen die het
belangrijk vinden om in een schone
omgeving te leven.
Voor meer informatie, kijk op
www.supportervanschoon.nl

Motorcamping D’n Toerstop
wordt Camping-Café Het Engelke
Motorcamping D’n Toerstop in Melderslo bestaat al sinds 1984. Twee nieuwe eigenaren nemen de motorcamping over van eigenaresse Tineke. Zij gaan verder met de motorcamping onder de nieuwe naam Camping-Café
Het Engelke. Op vrijdag 25 maart kunnen geïnteresseerden vanaf 16.00 uur een kijkje komen nemen.
Bijna 14 jaar heeft Tineke samen
met Henk en de laatste twee jaren
alleen de camping opgebouwd.
Vanaf 25 maart nemen Yvo en
Chantal het stokje over van Tineke
en openen ze op 25 maart de
deuren. Behalve een nieuwe naam
en wat uiterlijke veranderingen in
het café gaan Yvo en Chantal de
activiteiten die bezoekers gewend

zijn voortzetten en uitbreiden.
Café Het Engelke is voortaan het hele
jaar geopend en gaat met de opening
van het nieuwe café naast de bekende
muziekweekenden meer inspelen
op de lokale gasten en activiteiten.
De camping gaat zich behalve op
de huidige campinggasten meer
richten op onder andere gezinnen
en ouderen.

Tijdens het openingsweekend
kan iedereen op vrijdag 25 maart
een kijkje komen nemen bij het
vernieuwde café en campingterrein.
Op zaterdag start het seizoen met
een optreden van Fishnet Stockings,
dat begint om 21.30 uur. Op zondag
27 maart, eerste paasdag, kunnen
kinderen vanaf 14.30 uur paaseieren
komen zoeken.

varilux.nl

OUTDOOR
OOK IN TRAN

SITIONS

Het stichtingsbestuur van de
Booremèrt is na een jaar zeer tevreden.
“Met de aangesloten versproducenten
zijn de afspraken prima nagekomen en
heerst er tevredenheid. Men ontvangt
een eerlijke prijs voor de geleverde
groenten en fruit en de verhalen over
de boer, het producent, zijn bedrijf en
de producten vinden hun weg naar
de wekelijkse klanten”, aldus Leon
Weijs van de stichting. Iedere zaterdag
ontving de Booremèrt tussen de 150 en
200 klanten. “Momenteel zijn er 225
mensen die een tas van de Booremèrt
hebben en dus wekelijks naar de markt
komen”, aldus Weijs.

In 2016 wil de Booremèrt haar
assortiment verder uitbreiden.
Weijs: “We willen meer reuring op
het Lambertusplein brengen en gaan
samenwerken met meer nieuwe
leveranciers. Ook worden er plannen
gemaakt om muziek en kleine
evenementen te organiseren.”
Tijdens de verjaardagseditie
van de Booremèrt op zaterdag
19 maart is de markt extra feestelijk
aangekleed en kunnen bezoekers
lekkernijen proeven die door
vrijwilligers gemaakt zijn op basis
van wat de Booremèrt te bieden
heeft.

Starter in de Regio
ONS
ONS - Ontzorgt
Nabestaanden en
Senioren
Eigenaar Hay Hoeijmakers
Adres
Fleursstraat 28
Plaats
5963 AV Hegelsom
Telefoon 06 22 34 27 08
E-mail
info@ontzorg-ons.nl
Website www.ontzorg-ons.nl
Sector
Professioneel
organizer
Start
4 januari 2016
Bedrijf

MULTIMEDIA

#1 merk van multifocale brillenglazen wereldwijd**

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze actie is geldig t/m 1 mei 2016.
** Meest verkochte merk multifocale brillenglazen volgens Essilor’s marktonderzoek. © Essilor International - Juni 2015.

Activiteiten
ONS is een onderneming die
nabestaanden en senioren
ontzorgt. Onder ontzorgen
verstaat ONS werk uit handen
te nemen wat u zelf niet
meer kunt, wilt of waar uw
hoofd niet naar staat. Hulp
en begeleiding wordt
geboden op administratief,
financieel en organisatorisch
gebied. De begeleiding,
afgestemd op de hulpvraag,
is maatwerk.

Doelgroep
ONS is er voor de senioren en
nabestaanden die (administratieve) hulp, advies of begeleiding
goed kunnen gebruiken.ONS is er
ook voor hun kinderen en
kleinkinderen die om wat voor
reden dan ook de (groot-)ouders
niet kunnen helpen of begeleiden.
Onderscheidend vermogen
ONS werkt snel, zorgvuldig en
deskundig. ONS is een betrouwbare partner bij het verzorgen
van administratie, het geven van
advies, het begeleiden van
zaken, bijvoorbeeld een verhuizing, en het coördineren van
nalatenschappen. Het is altijd
maatwerk afgestemd op de
situatie van de senior en
nabestaande(n). De klant bepaalt
wat deze geregeld wil hebben.
Daarna gaat ONS, bij haar klanten
thuis, aan de slag vanuit de
basisbeginselen Betrouwbaar,
Betrokken en Mensgericht.
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Nieuwe Ladies’ Circle zet zich in
voor het goede doel
De nieuw op te richten Ladies’ Circle Vici Maas en Peel met vrouwen uit gemeente Horst aan de Maas en Peel
en Maas gaat zich inzetten voor het goede doel Mafcentrum KIDZZ & Armoede. Daarvoor gaan zij cakes van
bakkerij Gommans uit Sevenum verkopen.
In het najaar wordt de Ladies’
Circle officieel geïnstalleerd tijdens
een avond die in het teken staat
van het goede doel Mafcentrum
KIDZZ & Armoede, dat zich inzet
voor bewustwording, zingeving en
empowerment van kinderen die te
maken hebben met armoede. Het
inzamelen van donaties, goederen
en diensten is vanaf vrijdag 11 maart

begonnen. De Ladies Circle gaat om
geld op te halen cakes verkopen,
die af te halen zijn op vrijdag 25 en
zaterdag 26 maart. Ladies’ Circle in
oprichting Vici Maas & Peel is een
nieuwe serviceclub in de regio Peel en
Maas en Horst aan de Maas. Ladies’
Circle Nederland, de overkoepelende
stichting, heeft in januari van dit jaar
de ‘in oprichtingsstatus’ verleend

aan de lokale circle. Dames uit heel
Nederland tussen 18 en 45 jaar zetten
zich onder het motto ‘vriendschap en
service’ in voor de ondersteuning van
goede doelen. De nieuwe regionale
variant bestaat inmiddels uit elf
ondernemende dames, maar is nog
op zoek naar uitbreiding.
Kijk voor meer informatie op de
facebook-pagina van Ladies’ Circle.
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Peter van der Tol

Gouverneur
van Rotary
Zuid-Nederland
In Museum De Locht in Melderslo vond op zaterdag 12 maart een
symposium plaats voor alle 75 plaatselijke voorzitters van de Rotaryclubs uit
Zuid-Nederland. De bijeenkomst vond plaats in Melderslo, omdat Peter van
der Tol van de Horster Rotaryclub het komende jaar gouverneur is van Rotary
Zuid-Nederland.

Open huis bij S-factory
Webwinkel S-factory in Horst opent op zondag 27 en maandag 28 maart haar deuren voor iedereen die
een kijkje wil nemen achter de schermen van de online baby- en kinderwinkel. De open dagen duren van 11.00
tot 17.00 uur.
Wat ruim elf jaar geleden begon
als één van de eerste webwinkels
met eigen, handgemaakte
decoratie artikelen voor de babyen kinderkamer, is uitgegroeid
tot een bedrijf, gericht op de
in- en verkoop van merkartikelen.
Denk hierbij aan beddengoed,

lampen, opbergartikelen,
babyverzorgingsartikelen, speelgoed,
tassen, kleine meubeltjes en meer.
De klantenkring van S-factory
strekt zich uit over de hele wereld.
Opdrachten worden verzorgd vanuit
de eigen factory aan de Willem
Alexanderstraat in Horst.

Voor de Open Dagen heeft
S-factory haar ‘factory’ voor
twee dagen omgetoverd in een
showroom, zodat iedereen een
kijkje kan komen nemen achter de
schermen.
De factory bevindt zich aan
Willem Alexanderstraat 30 in Horst.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Alweer wijzigingen bijtelling
auto van de zaak op komst
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De afgelopen jaren hebben we het herhaaldelijk meegemaakt:
aan het einde van het jaar nog een run op de garagebedrijven om een
zuinige, zeer zuinige, hybride of elektrische auto (van de zaak) te kopen
die nog net voldoet aan de voorwaarden voor een lage of zelfs géén
bijtelling in de inkomstenbelasting. Door deze fiscale cadeautjes
probeerden de opeenvolgende kabinetten ons massaal aan de
milieuvriendelijke auto te krijgen. Dat is gelukt.

Toch was er ook veel kritiek.
Er werd met afgunst gekeken naar
belastingplichtigen die dure luxe
auto’s kochten, soms voor 100.000
euro of meer. Omdat deze auto
elektrisch waren kregen ze geen
bijtelling. Met nog wat andere fiscale
voordelen, met name de energie
investeringsaftrek, kostte een
dergelijke auto de ondernemer bijna
niets.
Verder was het ook al voordat
we wisten van de sjoemelsoftware
bij Volkswagen (en andere
autofabrikanten?) een publiek
geheim dat met name hybride auto’s
in de praktijk meer uitstoot hadden
dan op papier. Dat kwam doordat

veel belastingplichtigen hun hybride
‘gewoon’ op benzine of diesel lieten
rijden in plaats van elektra.
Daarom werden de regels
regelmatig strenger. Bestaande auto’s
behouden echter een aantal jaren de
voordelen die ze bij afgifte van het
kenteken hadden, vandaar de run
op auto’s aan het einde van het jaar.
Inmiddels zitten we met een brei van
verschillende bijtellingspercentages,
naargelang de CO2-uitstoot en het
jaar van kentekenafgifte. Het kost
de overheid jaarlijks handenvol
aan misgelopen belasting en de
effectiviteit is ver te zoeken.
In het wetsvoorstel Autobrief II
wordt voorgesteld terug te keren naar
één bijtelpercentage van 22 procent,
ongeacht de uitstoot van de auto.
De periode van 2017 tot 2020 is een

overgangsperiode. De in die periode
aangekochte zuinige auto’s kunnen
nog in meer of mindere mate
profiteren van lagere bijtellingen.
Daarna is het gedaan met de
voordelen.
Nou ja, helemaal gedaan
natuurlijk niet. Omdat ook de auto’s
die in 2019 worden aangekocht
nog vijf jaar hun belastingvoordeel
kunnen ‘genieten’, duurt het wel tot
2025 (!) tot dat we af zijn van deze
waarschijnlijk ooit goedbedoelde
wetgeving.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Bij het symposium was singer
songwriter Baer Traa aanwezig om een
tekst van de Rotaryclub om te zetten
binnen het stramien van het lied Let it
be van de Beatles. Van de uitvoering
door de club zijn opnames gemaakt die
op cd worden gezet.
Peter van der Tol is vanaf juli
een jaarlang gouverneur. Hij wil de

cd bij zijn bezoek aan de plaatselijke
Rotaryclubs in te zetten. Zo introduceert
hij de agenda van zijn bezoek. Het
is de eerste keer dat een lid van
de Horster Rotaryclub deze functie
vervult. Het symposium is de start van
een jaar vol activiteiten. In juni 2017
organiseert de club Horst een grote
conferentie.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 22 maart 2016

Vers gehakt half-om-half
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Wat
zeg je?
Kees van Rooij is eind vorig jaar voor de
derde termijn voorgedragen als burgemeester
van gemeente Horst aan de Maas. Hoewel zijn
huidige termijn officieel pas medio 2016
afloopt, is de herverkiezing feitelijk al in
kannen en kruiken. 40 procent van de
inwoners uit Horst aan de Maas is tevreden
over Van Rooij en vindt dat hij door moet gaan
op de huidige weg. De belangrijkste
aandachtpunten de komende termijn zijn
volgens burgers winkels en
centrumontwikkeling met 11 procent en
woningbouw met 11 procent. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.
Andere aandachtpunten die genoemd
worden zijn bijvoorbeeld bedrijven en
startups, de bomen in Griendtsveen en de
(leefbaarheid van) kleine kernen in het

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

Van Rooij: ‘Ik vertaal het als
vertrouwen’
Weet niet
3%
Oneens
31%

Eens
32%

Neutraal
34%
Een burgemeester moet
rechtstreeks door de
inwoners gekozen worden

algemeen. Van Rooij hoort in zijn rol als
burgemeester zichtbaar te zijn voor de burger.
Hij is daar redelijk goed in geslaagd: maar liefst
40 procent van de inwoners heeft Van Rooij
een of meerdere keren gesproken. De beste
stuurlui staan aan wal, maar niet in Horst aan
de Maas. Hier denkt slechts 3 procent een
betere burgemeester dan Van Rooij te zijn.
Het idee dat burgemeesters rechtstreeks
door het volk gekozen moet worden
kan op de steun van 32 procent van de
ondervraagden rekenen. 31 procent vindt
het een slecht idee, 34 procent reageert
neutraal. “Politieke verantwoordelijkheid naar
de inwoners is de democratie op zijn best”,
zegt een voorstander. “De gemeenteraad kan
het beste een geschikte kandidaat kiezen”,
aldus een tegenstander.
Kees van Rooij is blij met de resultaten

van het onderzoek. “Dat 40 procent zegt dat
de burgemeester gewoon door moet gaan
op de huidige weg vertaal ik als vertrouwen.
De aandachtspunten die genoemd zijn, zal ik
zeker bespreken in het college. Ze zijn over het
algemeen herkenbaar en hebben de aandacht
bij de wethouders en de raad. Als ik kijk naar
de vraag over de gekozen burgemeester dan
zie ik dat de meeste mensen neutraal reageren
en er evenveel voor- als tegenstanders zijn.”
TipHorstaandeMaas is een
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
resultaten of aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.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

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Op vertoon van de HALLO voordeelpas
krijgt u direct voordeel bij de volgende
deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

anco lifestyle centre
Venrayseweg 11, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum
NIEUW Intratuin Venray
Langstraat 133, Venray

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

www.anbise.com, Sevenum

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Americaanseweg 8, Horst
My-LifeSlim www.mylifeslim.com
Sevenum en Swolgen

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé Ald Vors

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Studio for Hair

Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst

FotoID

St. Lambertusplein 2a Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
NIEUW Theater De Garage
www.theaterdegarage.nl, Venlo

Goed Haar en Visagie

Toffedag.nl

Het LoopCentrum

Toffe Dagstrand

Hofstraat 2, Meerlo

Stationsstraat 137, Hegelsom

Hof van Kronenberg

Kronenbergweg 19, Kronenberg
NIEUW Hostellerie De Maasduinen
Markt 15, Velden

HUIS van de STREEK

Steenstraat 2, Horst
NIEUW IJssalon De Zeuten Inval
Markt 15, Velden

Het is weer tijd voor extra voordeel waar je helemaal niks voor hoeft te doen!
Op woensdag 23 maart kiezen we de gelukkige winnaar van een speciale prijs
uit alle HALLO Voordeelpashouders. We maken de winnaar bekend via onze
Facebook-pagina. Ook kans maken? Koop dan nu nog je Voordeelpas voor 2016!

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Boerderijwinkel Lenders
www.bootcamppower.nl, Horst

Extra voordeel!

www.toffedag.nl

Win een driegangenkeuzemenu
van café Ald Vors in Broekhuizenvorst

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
NIEUW Tuincentrum Peeters
Lingsforterweg 84, Arcen

Ut Snoephuuske

Kerkstraat 26, Horst
NIEUW Wauw speciaal voor jou
Oranjestraat 20, 5802 BH Venray

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Ben jij
de geluk
k
HALLO vo ige
ordeelpashoud
er?
Kijk vanaf
23
op onze Fa maart
cebookpagina.

*Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Voordeelpas

opinie 13

17
03
Bespreking Poll week 09

Het is een goed idee om leerlingen zelf conflicten op het schoolplein op
te laten lossen
Bij basisschool de Weisterbeek in Horst werd onlangs gestart met een
nieuw project: De Vreedzame School. Twintig leerlingen uit groep 7 en 8
zijn afgelopen tijd opgeleid als mediatoren. Eens in de twee weken heeft
zo’n mediator ‘dienst’ en probeert conflicten op te lossen als die zich
aandienen. Ook op basisschool De Wouter in America en op het Dendron
College zijn dergelijke initiatieven gestart.
De uitslag van deze stemming laat zien dat bewoners van Horst
aan de Maas verdeeld zijn over het nut van zulke initiatieven. Iets
meer dan de helft, 55 procent, is het eens met het idee om leerlingen

zelf conflicten op te laten lossen. “Conflictbeheersing, het geven en
incasseren van feedback én het omgaan met agressie en kritiek zijn
belangrijke vaardigheden waarmee je het beste vroeg kunt beginnen,
omdat je hier ook als je volwassen bent zeer veel aan hebt. De grootse
problemen in de wereld zijn vaak te wijten aan het niet hebben van deze
vaardigheden”, zegt Danny Danckaert uit Grubbenvorst bijvoorbeeld.
De andere mensen, 45 procent, zijn het hier niet mee eens. Zij
vinden het wellicht niet de taak van kinderen om zulke conflicten op te
lossen.

De KNVB hoort harder in te grijpen bij incidenten
in het amateurvoetbal
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De wedstrijd tussen de eerste elftallen van Sparta ’18 uit Sevenum en
Oranje Zwart uit Helmond is op zondag 13 maart uitgelopen op een vechtpartij.
Spelers en supporters zijn vlak na de wedstrijd met elkaar in conflict gekomen
en meerdere mensen beweren te zijn mishandeld. De besturen van beide clubs
beschuldigen elkaar van geweld en racisme. Wat er precies gebeurd is, moet een
onderzoek van de KNVB aantonen.
Een hardere aanpak zou ertoe kunnen leiden dat teams zich in de toe
komst beter gedragen. Als de KNVB bijvoorbeeld teams die zich (herhaaldelijk)

Verzameling

 isdragen eerder uit de competitie haalt, gaat daar een signaal van uit naar de
m
rest van het amateurvoetbal.
Aan de andere kant kan je redeneren dat voetbal een sport is van emotie.
Incidenten horen daarom bij een voetbalwedstrijd. Daarnaast is het een contact
sport, dus spelers moeten bestand zijn tegen overtredingen van de tegenstander.
Een goede scheidsrechter zorgt dat een wedstrijd niet uit de hand loopt.
De KNVB hoort harder in te grijpen bij incidenten in het amateurvoetbal.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 10) > Studenten uit de spits weren is een goed idee > eens 24% oneens 76%

Boore mert
1 jaar !
,

,

Twee violen en een
trommel en een f luit
de Boore Mert is jarig en
de vlaggen hangen uit!

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

Versvaan

Hôrs

boore mèrt

Vanaf zaterdag 19 maart weer
op het Lambertusplein !
Gezonde snoepzakken & al uw
ingrediënten voor een groentetaart.

tel. (077) 320 97 00
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zowel nieuw als gebruikt

OPEN HUIS

Zaterdag 19 maart
Zondag 20 Maart
10.00 – 16.00 uur

tel. 0478 - 57 19 78
Lollebeekweg 61 Castenray

www.kachelstal.nl

Meneer Koppes uit Meerlo
spaart alles wat te maken
heeft met de schrijver Toon
Kortooms. Vorige week was ik
bij hem op bezoek om over zijn
uitgebreide collectie te praten.
En uitgebreid, dat was zijn
collectie zeker. Meer dan
zeshonderd boeken had de
man in zijn bezit, verdeeld
over een speciaal gemaakte
boekenkast voor de topstukken en een kamer ingericht als
Toon Kortoomsbibliotheek voor
de rest van de verzameling.
Hoewel het mij ontzettend
veel werk lijkt om zo’n collectie
bij te houden en ik niet weet of
ik zóveel spullen zou willen
hebben, ben ik stiekem toch ook
wel een beetje jaloers op
mensen met een grote verzameling van wat dan ook. Het geeft
je toch een soort doel in je
leven. Verzamelaars hoeven zich
nooit te vervelen, want er is
altijd wel een rommelmarktje of
tweedehandswinkeltje waarin je
op zoek kunt naar nieuwe
topstukken voor je collectie.
Een echte verzamelaar ben ik
niet. Goed, ik heb door de jaren
een hoop troep bijeen gesprokkeld, maar één echte verzameling heb ik niet. Vroeger wel,
toen spaarde ik gekleurde
zeepjes. En mooie stenen,
scherven en allerlei ander soort
voorwerpen die ik buiten vond
en die ik nu als afval zou
omschrijven. Op de basisschool
kreeg jammer genoeg de
commercie wat meer invloed op
mijn verzamelcollecties.
Zonder Pokémonkaarten, flippo’s
en Didl-blaadjes hoorde je er
natuurlijk niet bij. En ken je die
plastic balletjes nog die in de
vullingen van vulpennen zaten?
Op basisschool De Weisterbeek
waren ook dat populaire
verzamelobjecten.
Maar mijn kans is nog niet
verstreken natuurlijk. Het is
nooit te laat voor een collectie
van het een of ander. Misschien
moet ik dan ook eerst wel even
verhuizen. Ik geloof dat mijn
studentenkamertje van 14
vierkante meter anders uit zijn
voegen barst.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
17 maart 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Deze week in de bus:
de afvalscheidingskaart

Commissie
Samenleving

Twijfelt u soms: Hoe ruim ik dit afval op,
bij welke afvalsoort hoort dit?

Openbare bijeenkomst op dinsdag 22 maart 2016 om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website.

Een van de komende dagen krijgt u een handige
afvalscheidingskaart in de bus. Daarnaast bevat
de post van de gemeente ook meer informatie
over de nieuwe aanpak luierinzameling en de
afvalgame die door twee leerlingen van het
Dendron College gemaakt is.
Meer informatie ook op www.horstaandemaas.nl

Op de agenda staat onder andere het onderwerp “Veilig Thuis”. Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 5 april 2016
besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor
in aanmerking:
• Voorstel tot het versneld vervangen van de
Maasveren en de financiële consequenties
meenemen als eerste wijziging op de begroting
2017 van de GR Maasveren.
• Voorstel tot het vaststellen van de Jaarrekening 2015 en de Begroting 2017 Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg
Noord.

• Voorstel tot het vaststellen van de nota
Planning & Control (ontwikkelperspectief).
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels. Dit kan telefonisch
via 06 51 85 28 91 of per mail via
griffier@horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 23 maart 2016 om
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas. De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.
Denkt u er nog aan de Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart.
Inwoners van de gemeente Horst aan de Maas kunnen dan gratis compost ophalen.
Meer informatie op www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 22,
maart 2016 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaar tegen
het besluit met betrekking tot afwijzing van
verzoek om nadeelcompensatie.
Hoorzitting om 19.00 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaar tegen
het besluit tot handhavend optreden tegen
strijdig gebruik en illegale bouw aan
Bemmelstraat in Horst.

Hoorzitting om 19.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaar tegen
het besluit tot handhavend optreden aan de
Witveldweg.

Op de agenda staan onder andere de onderwerpen “Nieuwe Woningwet” en “Second
Opinion Hazenhorstweg 1-3”. Verder worden
de voorstellen van de raadsvergadering van
5 april 2016 besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in
aanmerking:
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zeelberg 2 e.o. Broekhuizenvorst.
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Hertog Willemlaan 25 te Horst.
• Voorstel tot het vaststellen van de Regionale
Structuurvisie Wonen Noord-Limburg.

• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
budget restauratie monumenten van € 30.000
per jaar, voor de periode 2016 – 2019.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom! Indien u dit wenst
kunt u inspreken tijdens de vergadering van de
commissie Ruimte.In dat geval kunt u contact
opnemen met de griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06 51 85 28 91 of per mail
via griffier@horstaandemaas.nl

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting
vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de
commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 477 97 77.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Wouterstraat
Wouterstraat
ongenummerd
Grubbenvorst
Aartserfweg 6
Witveldweg 18
Venloseweg 28

Afgelopen dinsdag vierde het echtpaar Kurvers – Alleleijn uit Grubbenvorst hun 60-jarig huwelijksfeest.
Uit handen van burgemeester van Rooij ontving het paar een boeket bloemen en het herinneringsbord
van de gemeente.

Hegelsom
Kogelstraat 135
Bakhuuske 47
Stationsstraat 125

Kronenberg
Reindonckweg 1

Tienray
Spoorstraat

Meerlo
Perceel C 23-48
Dorpbroekstraat 31
De Cocq van Haeftenstraat 46

Sevenum
Peperstraat en Staarterstraat

Melderslo
Nieuwenhofweg 4
Vlasvenstraat 54
Meterik
Crommentuynstraat 47, 47a, 47b

Horst aan de Maas
Vertrokken met onbekende bestemming.
Beleidsregel planologische kruimelge
vallen gemeente Horst aan de Maas
vastgesteld.
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaar
Wet maatschappelijke ondersteuning.

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 17 MAART 2016

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering 8 maart
2016, de prestatieafspraken

De raadsleden zijn
zeer benieuwd
naar het (burger)
initiatief rondom de
Sportzone. Daarom
nodigden zij zich zelf
uit en lieten zij zich
op 1 maart in het
Parkhotel bijpraten
door de leden van
de Stuurgroep.

De gemeente Horst aan de Maas heeft sinds 1 juli 2015 te maken met een gewijzigde Woningwet
In deze wet is o.a. geregeld dat gemeenten prestatieafspraken over woningen kunnen maken met
wooncorporaties. Tijdens de raadsvergadering werden deze afspraken geëvalueerd.
Tijdens de evaluatie complimenteert Jan Wijnen
(PvdA) wethouder Bob Vostermans voor zijn inzet.
Hij geeft aan dat er desalniettemin op het gebied
van sociale huurwoningen hier en daar in de gemeente nog druk bestaat, zoals in Kronenberg.
Hij juicht het initiatief Heijmans One, waarbij
woningen voor eenpersoonshuishoudens
in America worden geplaatst, toe. Wijnen waarschuwt echter niet te bouwen voor leegstand en
kritisch te blijven kijken naar de behoeften van de
verschillende doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en statushouders. Thijs Lenssen (SP) zoomt
nog wat verder in op de ouderen. Tijdens een bezoek aan verschillende senioren constateerde hij
dar ouderen vooral klagen over de slechte kwaliteit
en isolatie van bestaande seniorenwoningen in de
gemeente. Verder wil hij aandacht voor de vraag
van ouderen, die uit oogpunt van sociale cohesie
graag bij elkaar willen blijven wonen. Hij pleit er
dan ook voor om de ouderenwoningen alleen aan
de doelgroep te verhuren. Een vraagteken zet
Lenssen bij het aantal sociale huurwoningen dat
gerealiseerd gaat worden in de komende twee
jaar. Hij vindt 30 stuks aan de magere kant. Verder
vraagt hij het college of het de wooncorporaties
kan vragen om de komende jaren geen bestaande
huurwoningen te verkopen.
Vanuit de CDA-fractie reageert Eric Brouwers. Zijn
partij concludeert dat de marktwerking tussen de
wooncorporaties Wonen Limburg en Woonwenz,
met een beoogd positief resultaat voor verschillende doelgroepen voor huurwoningen, in Horst
aan de Maas niet lijkt te werken. Hij verwijst ook
naar successen die inmiddels behaald zijn bij het

hergebruik van vastgoed, mede dankzij een motie
van CDA en SP. Dit leidt tot een reactie van Erik
Beurskens (Essentie) dat CDA wenst mee te varen
op het succes van anderen, daar volgens hem het
genoemde project zowiezo zou zijn gerealiseerd,
met of zonder motie. De heer Brouwers vindt
deze opmerking erg ﬂauw, aangezien hij al heeft
aangegeven dat het een voorbeeld is wat de
motie beoogd.
Wethouder Vostermans reageert op de verschillende uitspraken en vragen dat er nog veel actie
nodig is om de beoogde doelen te bereiken.
Hij benoemt enkele initiatieven die de komende
tijd hun vruchten moeten afwerpen, zoals de
Heijmans One woningen en de samenwerking
met een externe marktpartij om de ombouw van
boerderijen tot woningen te realiseren. Verder stelt
hij dat hij de wooncorporaties niet kan verbieden
om woningen te verkopen en hij het wenselijk vindt
als daar nieuwe huurwoningen tegenover staan.
Met de plannen die momenteel in de steigers
staan verwacht de wethouder dat er de komende
twee jaar wellicht honderd nieuwe woningen in de
sociale huur-sector gerealiseerd worden.
De meeste fracties zijn tevreden met de beantwoording van de vragen. Thijs Lenssen merkt
op dat de opvang van de statushouders meegenomen moet worden in het beleid op de sociale
huurwoningen, waarbij Jan Wijnen stelt dat het
weliswaar een belangrijk punt is, maar vooral het
totaalplaatje met betrekking tot de behoefte aan
sociale huurwoningen niet uit het oog verloren
mag worden.

Gemeente HadM @RaadHadM

• 11mrt.

bsite tinyurl.com/hvxsxu3
Raadsagenda 5 april nu op de we

Leren Blokkeren
De leerlingen Anouk, Kimberly, Cas, Sharon, Janne en Giovanni van vmbo-4 van het Dendron
College wonnen op 20 oktober 2015 tijdens de Jongerengemeenteraad de eerste prijs voor hun
beoogd project Leren Blokkeren.
Bovendien presenteerden de leerlingen een
zelfontworpen logo voor het project Leren
Blokkeren. Daarop staan een duivel met
drietand en een verkeersbord afgebeeld,
die de cyberpester en het blokkeren hiervan
symboliseren.

Het project gaat over een methode om
cyberpesten onder jongeren tegen te gaan.
Aan de prijs was een geldbedrag van euro
1.250 verbonden, waarmee het zestal hun
project verder konden uitwerken.
Zij besteedden dit bedrag aan een
campagneﬁlmpje, dat in samenwerking
met Witgoed en Van Bontgewas tot stand
kwam. Het ﬁlmpje over cyberpesten, waarin
jongeren wordt opgeroepen om cyberpesters
op sociale media te blokkeren, werd tijdens
het burgerpodium van de raadsvergadering
van 8 maart voor het eerst vertoond.

Burgemeester Kees van Rooij toonde zich
zeer tevreden over het feit dat de leerlingen
het geldbedrag daadwerkelijk nuttig hadden
besteed. Het ﬁlmpje over Leren Blokkeren
wordt via sociale media gedeeld en is te zien
op www.facebook.com/lerenblokkeren

Dreumelprins Ted Herraets
spreekt raad toe
Dreumelprins Ted (Herraets) d'n Uurste spreekt namens hem en zijn adjudanten Geurts en
Litjens het college en de raad toe via het burgerpodium.
In zijn pleidooi, dat volledig in Horster dialect
wordt uitgesproken, roert de hoogwaardigheidsbekleder elf onderwerpen uit het gemeentelijk
beleid aan. Hij spitst de zaken echter volledig
toe op de drie carnavalsdagen. Prins Ted meldt
dat het bijzonder lastig is om als Raad van
Elf in drie dagen over Horst te heersen, iets
waarover de gemeenteraad een jaar mag doen,
en dit schrikkeljaar daar zelfs een extra dag
voor heeft.
Zo vraagt hij ondermeer om een goede verbinding tussen het Gasthoês en de lokale horeca,
waarbij tijdens de carnavalsparade openbare
toiletten geplaatst moeten worden. Ook zou de
carnavalsvereniging gedurende de drie dagen
carnavalstoeristenbelasting willen heffen, om de
eigen kas te spekken.
Volgens Prins Ted d'n Uurste levert de
Vastelaovend een gezonde bijdrage aan de
gezondheid van de inwoners van onze gemeente,
want blije mensen leven immers langer. Dat
kan alleen maar door meerdere feesten te
organiseren tot 2025, het jaar waarin Horst aan
de Maas als gezondste regio te boek wil staan.

Zelfs de sport ontkomt niet aan de scherpe blik
van Ted en hij pleit dan ook voor een verplichte
polonaise tijdens de warming up bij sportactiviteiten en schoolgymnastiek. In het kader van
de veiligheid wil hij voorts dat de Herenzitting
voortaan in de Raadszaal wordt gehouden
waarbij het portret van ons staatshoofd wordt
vervangen door een afbeelding van de regerend
Prins Carnaval.
Tot slot wil hij de carnavalsvierders de gelegenheid geven om groente en fruit te kunnen
aanschaffen bij een kraam van de Booremert.
De vereniging is echter tegen het verstrekken
van bonensoep, de vitaminen worden hierbij
teniet gedaan door de schadelijke CO2 uitstoot.
Wethouder Ger van Rensch beantwoordt de
redevoering op gepaste wijze: in het dialect.
Hij bedankt het trio voor de raad en de goede
adviezen en belooft van diverse voorstellen
werk te maken. Zijn belofte om van de
prinselijke toespraak een traditie te maken
stuit vooralsnog op weerstand van enkele
raadsleden, die niet uit Horst komen!

Kimberly, Sharon, Cas, Anouk, Janne en Giovanni presenteren in het Burgerpodium het ﬁlmpje
Leren blokkeren.

dM • 2 min.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

resenteerd aan de
“Leren Blokkeren” vanavond gep
2Sc
gemeenteraad youtu.be/yF5jC7Ng
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Via deze nieuwsbrief informeren wij u over themabijeenkomsten, uitstapjes en andere activiteiten die mogelijk voor u interessant zijn. Als u behoefte heeft aan individuele ondersteuning dan kunt u contact
opnemen met het Gebiedsteam. Zij zijn bereikbaar op (077) 477 97 77 of via de website van de gemeente www.horstaandemaas.nl. Voor andere vragen kunt u terecht bij Anja Damhuis, Steunpunt Mantelzorg
(077) 397 85 00 of a.damhuis@synthese.nl

Themabijeenkomst over
‘tilinstructie en hulpmiddelen'
Hoe help ik iemand in de auto? Hoe kan ik het beste iemand in bed verplaatsen? Hoe verplaats ik iemand van het bed in de stoel, of andersom? Welke
hulpmiddelen zijn er en hoe kan ik deze gebruiken?
Het Steunpunt Mantelzorg Synthese organiseert een themabijeenkomst over tilinstructie en
handige hulpmiddelen om iemand te verplaatsen. Joke Magielse, ergocoach van Proteion,
geeft voorlichting, adviezen en instructie zodat
hulp aan uw naaste minder belastend is.
Er is volop ruimte om zelf te oefenen en om
vragen te stellen. De bijeenkomst vindt plaats
op maandagavond 21 maart van 19.30 uur tot
21.30 uur bij Synthese, Bemmelstraat 2

in Horst. U bent van harte
welkom! Er zijn géén kosten
aan verbonden. U kunt zich,
vóór 17 maart opgeven
bij Synthese via tel. (077) 397 85 00 of via
a.damhuis@synthese.nl. Aanmelding op volgorde van binnenkomst; er is plaats voor max.
18 deelnemers.
Bij meer aanmeldingen volgt een tweede bijeenkomst.

Behoeftes en wensen van ouders
van kinderen met een beperking
Ellis Spikmans, gemeente Horst aan de Maas, en Anja Damhuis, Synthese willen graag in gesprek met ouders met een kind met een beperking. Welke behoeftes en wensen leven er bij u
voor de ondersteuning om het goed en langdurig vormgeven van uw mantelzorgtaak? Hoe zou
de ondersteuning en waardering voor u er uit moeten zien? Mocht u belangstelling hebben dan
nodigen wij u van harte uit voor een open gesprek om dinsdag 5 april om 13.30 uur bij Synthese,
Bemmelstraat 2 in Horst.

Themabijeenkomst

'Waar kan een notaris mee helpen?'
Op dinsdag 19 april om 10.00 uur komt mevrouw Annemarie Beijers, notaris van Novitas in
Horst een toelichting geven over het levenstestament, bewind voering, curatele stelling en
mentorschap.

Facebookpagina Steunpunt
Mantelzorg Noord Limburg
Wilt u op de hoogte blijven over mantelzorg in Noord Limburg? De diverse Steunpunten
plaatsen elke week berichtjes op de Facebookpagina ‘Steunpunt Mantelzorg Noord Limburg’.
Als u ons ‘liket’ dan blijft u goed geïnformeerd.

In samenwerking met SamenUitBus

Bezoek Huis van Morgen
op 13 en 25 april
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in samenwerking met de SamenUitBus twee excursies
naar het Huis van Morgen in Panningen.
Deelnemers bezoeken een modelwoning
waarin handige snufjes en aanpassingen
zijn aangebracht, zodat men zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. U
kunt hierbij denken aan een traplift, medicijnverstrekker, geen drempels en met één druk
op de knop contact met een hulpverlener.
De excursie vindt plaats op woensdag 13 en

maandag 25 april. De bus vertrekt om 13.30
uur bij Synthese, Bemmelstraat 2 in Horst. Er
is plaats voor maximaal 8 personen Kosten:5
euro per persoon. U kunt zich vóór 7 april aanmelden bij Synthese via (077) 397 85 00 of via
a.damhuis@synthese.nl. De excursie gaat door
bij minimaal 5 aanmeldingen. Meer informatie:
www.huisvanmorgen.nu

Congres 'Vitaal Mantelzorgen'
op 30 mei in Venray

FAM organiseert in samenwerking met Synthese, Proteion en Match een congres voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Er is aandacht voor de positieve aspecten van het zorgen voor
elkaar. Met interessante lezingen en workshops. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 30
mei van 16.00 tot 20.00 uur in Venray. De toegang is gratis, aanmelding verplicht. U kunt zich
aanmelden via info@famnetwerk.nl.

Dorpsdagvoorziening
Broekhuizen(vorst)
In Broekhuizen is de dorpsdagvoorziening van start gegaan. Mensen uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst kunnen elke dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur terecht in de Naesenhof.

Het is belangrijk om op tijd na te denken ‘over
later’. Aan wie geeft u het vertrouwen om namens u beslissingen te nemen als u het zelf
niet meer kan bijvoorbeeld door ziekte of dementie? Hoe kunt u dit regelen en hoe kan een
notaris u hierbij helpen? Wat zijn uw rechten en

plichten als mantelzorger? Zaken die op deze
ochtend aan de orde komen.
Er is alle ruimte voor het stellen van vragen.
U kunt zich, vóór 13 april, opgeven bij
Synthese via (077) 3978500 of via a.damhuis@
synthese.nl

Innovatieve zorgwoningen
Steeds meer kan gebruik gemaakt worden van mantelzorgunits voor in de achtertuin. Een complete
wooneenheid waarbij aanpassingen mogelijk zijn zoals drempelvrije vloeren, verhoogd toilet,
plafondliftsysteem of een digitaal deurtoegangssysteem. Er zijn units die al binnen 1 dag vergunningsvrij geplaatst kunnen worden.

Colofon

De rubriek ‘Informatie over Mantelzorg’ wordt verzorgd door Steunpunt Mantelzorg van Synthese en de gemeente
Horst aan de Maas. De redactie kunt u per e-mail bereiken via info@synthese.nl of telefonisch via 077 397 85 00.
Het postadres is Synthese Steunpunt Mantelzorg, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst. Als u zelf kopij wilt aanleveren
voor deze rubriek dan kunt u dit doen via het bovengenoemde e-mailadres. De redactie neemt dan over het al dan
niet plaatsen van de aangeleverde kopij contact met u op.

Een enthousiaste groep vrijwilligers geeft begeleiding aan deze groep. Het programma wordt
zoveel mogelijk samen met de gasten gemaakt.
Hierbij worden de talenten van de vrijwilliger zo-

veel mogelijk ingezet.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij Harry de
Ridder, coördinator van de dorpsdagvoorziening 06 - 44 77 87 58.

Nieuws van Hospice d’n Doevenbos
In het voorjaar opent het Hospice d’n Doevenbos in Horst. In het hospice zullen mensen in hun
laatste levensfase verblijven, maar er komen ook een aantal kamers beschikbaar als respijtzorgkamer. Zorgbehoevenden kunnen in zo’n kamer tijdelijk logeren, zodat de mantelzorger
even op adem kan komen. De zorg wordt geleverd door Buurtzorg. D’n Doevenbos is een initiatief van Gaby Wilms, José Hoebers en Bep Vullings.

Care4kids Event Heino
Care4Kids organiseert van 27 t/m 30 september een gratis verwenweekend voor gezinnen
waarbij minimaal één gezinslid een beperking heeft of ziek is en voor wie onbezorgd samen zijn
niet vanzelfsprekend is. Er wordt 24-uurs zorg en verpleging op maat geboden.
Dit jaar worden 30 families ingeloot. Aanmelden kan op www.care4kidsevent.nl. Hier vindt u ook
meer informatie.
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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 Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Verbindend ondernemen
Vandaag 17 maart vindt bij de Rabobank het symposium Verbindend
Ondernemen plaats. Dit symposium wordt georganiseerd door Themagroep
Horst 2020.
Het motto is: Maak zaak van je
hart. Doel is sociaal ondernemerschap
op de kaart te zetten in de regio Horst
aan de Maas en Venray. De bezoekers
kunnen tijdens het symposium voor
hen interessante ateliers bezoeken.
Succesvol sociaal ondernemen is
gericht op arbeidsparticipatie van
mensen met een kwetsbare arbeids

marktpositie. De ateliers zijn opge
bouwd rond vier thema’s: personeel
(regelgeving, doelgroepen, begeleiding
op de werkvloer), positionering (maat
schappelijk verantwoord ondernemen,
social return), stakeholders (onderwijs,
gemeenten, UWV, zorginstellingen)
en kapitaal (financieringsbronnen,
businessplan). Tal van ondernemers en

instellingen in Venray en Horst aan de
Maas delen graag hun ervaringen met
ondernemers in de workshops. Het CDA
juicht dit soort initiatieven toe. De
participatiewet met de banenafspraak
en mogelijke quotumregeling roepen
voor ondernemers tal van vragen op.
Wij geloven niet in quota en boetes. Wij
geloven wel dat ondernemers Horst aan
de Maas het belang inzien van het laten
meedoen van mensen met een arbeids
beperking en vanuit hun hart deze
mensen een kans willen geven. Het CDA

geeft ruim aandacht aan re-integratie
van werklozen en het lokale bedrijfsle
ven is hierbij een belangrijke partner.
Ondernemers Horst aan de Maas en
overheid (gemeente) halen deze doel
stelling banenafspraak als er goed wordt
samengewerkt. Die samenwerking daar
zetten wij ons voor in. Heeft u ook een
idee om de participatie van mensen met
een arbeidsbeperking te bevorderen
neem gerust contact met ons op.
Hay Emonts,
CDA Horst aan de Maas

Wat betekent het verdrag met Oekraïne voor u?
Woensdag 6 april mogen we naar de stembus. Dit keer wordt ons
gevraagd of we voor of tegen het zogenaamde Associatieverdrag tussen de
Europese Unie en Oekraïne zijn. Maar wat betekent dit verdrag voor Horst
aan de Maas en voor Oekraïne en haar inwoners? Daarover gaan we vrijdag
18 maart over in gesprek met Paul Tang, fractievoorzitter van de Partij van
de Arbeid in het Europees Parlement. Uiteraard nodigen we u allemaal uit
om met ons en hem in gesprek te gaan.
Het referendum is een zoge
naamd raadgevend referendum dat
is uitgeschreven na een initiatief van
GeenPeil. Raadgevend wil zeggen dat
de uitkomst van het referendum niet

bindend is. Concreet is het referendum
geldig als minstens 30 procent van alle
kiesgerechtigden zijn of haar stem uit
brengt. Vervolgens nemen het kabinet
en Tweede Kamer dit in hun afweging

mee.
Het Associatieverdrag gaat over
afspraken over afschaffing van invoer
rechten, bescherming van Europese
investeerders in Oekraïne en belasting
maatregelen. Maar ook over de recht
staat, de democratie en de mensen
rechten. Uiteindelijk moeten de wetten
en regels van Oekraïne in overeenstem
ming komen met de standaarden die
we in de Europese Unie kennen.
Voorstanders wijzen op het
belang van een stabieler en Europeser

Oekraïne. Tevens wordt gewezen op
de wens van het volk. De revolutie in
Oekraïne ging van start toen voorma
lig president Janoekovitsj dit verdrag
niet wilde ondertekenen. Een groot
deel van Oekraïne wil leven volgens
de Europese waarden en kwam in
opstand. Tegenstanders zijn bang dat
dit verdrag een eerste stap is naar een
EU-lidmaatschap van Oekraïne en dat
we de burgeroorlog die heerst de EU
binnen halen.
Dit is bij uitstek een onderwerp

waar landelijke en internationale poli
tiek raakt met lokale politiek. Daarom
hebben we als Essentie en PvdA Horst
aan de Maas Paul Tang uitgenodigd
met u en ons in gesprek te gaan.
Zodat we op 6 april allemaal onze
eigen, weloverwogen keuze kunnen
maken. We zien u dan ook graag op
vrijdag 18 maart om 20.00 uur in
Metieske in Sevenum.
Bram Hendrix en Roy Bouten,
Essentie en
PvdA Horst aan de Maas

Prestatieafspraken en uitvoeringsprogramma wooncorporaties
In juli 2015 is de nieuwe Woningwet aangenomen. Dit houdt in dat de
wooncorporaties samen met de gemeentes en huurdersverenigingen
prestatieafspraken moeten maken. Daardoor krijgt de gemeenteraad meer
mogelijkheden om het beleid te bepalen. Een goede zaak.
In de afgelopen raadsvergadering
kwam de evaluatie van de
oude prestatieafspraken van de
wooncorporaties aan bod, samen met
de nieuwe afspraken.
Een belangrijk en gevoelig

onderwerp want in heel de gemeente
Horst aan de Maas is of komt er een
groeiende behoefte aan geschikte
huurwoningen voor jong en oud.
Daarbij komt dat gemeente Horst
aan de Maas heeft ingestemd met de

komst van 160 tot 400 statushouders.
Deze mensen zijn veelal aangewezen
op sociale huurwoningen. De SP heeft
hier dan ook nadrukkelijk aandacht
voor gevraagd, zonder overigens de
lokale woningzoekenden te willen
vergeten.
Verder had de SP enkele onderde
len graag toegevoegd in het uitvoe
ringsprogramma dan wel anders
gezien. Spreiding van statushouders

en arbeidsmigranten onder de huidige
bevolking is belangrijk voor de inte
gratie van deze mensen en behoud
van het draagvlak onder de bevolking.
Daarentegen heeft onderzoek door de
SP onder de senioren met betrekking
tot huisvesting in seniorenwoningen
juist het tegendeel bewezen: De senio
ren vinden het juist belangrijk om in de
directe omgeving van elkaar te wonen,
vooral voor de sociale samenhang

en de sociale controle van elkaar.
Daarom is het verwijderen van het
seniorenlabel van deze woningen niet
verstandig en dient er meer aandacht
te komen voor de kwaliteit van deze
woningen. Er is kortom werk aan de
winkel voor de raad en de SP om met
de nieuwe Woningwet aan de slag
te gaan.
Mariet Roelofs en Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

De nieuwe regeling doelgroepenvervoer heet Omnibuzz
Per 1 april treedt de gemeente toe tot de gemeenschappelijke regeling
voor doelgroepenverkeer dat uitgevoerd gaat worden door Omnibuzz.
Een organisatie die in geheel Limburg het doelgroepenvervoer zoals
WMO-vervoer, het vervoer naar dagopvang en dagbesteding maar ook het
leerlingenvervoer gaat regelen.
D66 is geen voorstander van
grootschaligheid. Liever hadden wij
gezien dat Horst aan de Maas actief
onderzocht had of een kleinschaliger
model mogelijk was. En liefst ook
goedkoper. Want Horst aan de Maas

is naar alle waarschijnlijk een stuk
duurder uit en bijkomend wordt ook de
voorgenomen bezuiniging op vervoer
niet gehaald.
Onze vrees dat deze grote
organisatie Omnibuzz niet goed

te organiseren zou zijn sprak de
wethouder tegen. De gemeente krijgt
de regie weer meer in eigen hand
zodat er meer mogelijkheden zijn voor
maatwerk. De WMO-werkgroep Alert
moet dit als muziek in de oren klinken.
Volgens haar rapportage schortte het
hier in het verleden wel eens aan.
Zouden er bij de nieuwe regeling
geen meldingen meer komen dat
mensen te lang moeten wachten op
hun vervoer? Volgens de wethouder

heeft de gemeente meer te zeggen
en gaat de ritaanname en ritplanning
per gemeente plaatsvinden. Hoopvolle
verwachtingen. Met de genoemde
twijfels over de grootschaligheid en de
kosten ging D66 uiteindelijk akkoord
met de regeling. Want het vervoer
moet natuurlijk wel geregeld zijn.
De toekomst zal leren of het beloofde
maatwerk werkelijkheid wordt.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas
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Sint Davidsfeest in Horst
Het Sint Davidsfeest van de Koninklijke Harmonie van Horst vond plaats op zaterdag 12 maart. Negen leden
vierden deze dag hun jubileum.

Hosema dans wint
twee keer
Junioren- seniorengroepen van Hosema dans uit Horst hebben bij
Dance2demo in Sittard de eerste prijs gewonnen. Met twee dancemixen
haalden beide groepen in hun eigen categorie de DANCE2IMPRES-beker op.
Dance2demo is een show
danswedstrijd waar het draait
om de show en plezier. De
shows van de twee groepen zijn
opgenomen en zijn te bekijken op

de Facebookpagina van Hosema.
Uit alle Dance2demo’s verspreid over
het hele land, worden de 25 beste
dancemixen uitgekozen voor een
showtheater.

Lezing over kleurkanaries
Vogelvereniging Ons Genoegen Horst organiseert op maandag
21 maart een lezing over kleurkanaries. De lezing wordt gehouden in
doelhuis de Schutroe aan de Wittebrugweg 1 om 20.00 uur.
De lezing wordt verzorgd door
een keurmeester van kleur- en pos
tuurkanaries, de heer Van Kollenburg.

De lezing staat in het teken van het
houden en kweken van kleurkanaries
en wordt geheel digitaal ondersteund.

Nieuw motto
Plaggenhouwers
Dit jaar was het voor de tweede
keer dat de harmonie een thema heeft
bedacht voor de het feest. Nu was het
decor Frankrijk met de bekende outfit
en het Bourgondische eten.
Negen leden van de vereniging vierden

hun jubileum. Nico van Tilburg en
Myron Fleuren vierden hun 12,5-jarig
jubileum, Geert Rongen was 40 jaar bij
de vereniging, Wim Saris zelfs al
50 jaar, Sandra Berden, Peter Lenssen
en Sylvia Eulenpesch vierden hun

25-jarig jubileum en Wim Moorman en
Sjeng van Meijel vierden tot slot dat zij
al 60 jaar lid waren. In 2017 viert de
Harmonie zelf een jubileum,
dan bestaat deze 200 jaar.
(Foto: Hub Vermeeren)

De Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst hebben het motto voor het komende vastenaovend seizoen
2016-2017 bekend gemaakt.
Het gehele seizoen zal in het
teken staan van het motto ‘Zoë
doon we dât’. Mensen konden
hun ideeën voor een nieuw

motto vóór 10 maart insturen.
Het seizoen wordt geopend met
de liedjesavond op zaterdag
24 september.

Rommelmarkt met veiling
De jaarlijkse rommelmarkt van fanfare Monte Corona uit Griendtsveen
vindt plaats op zondag 20 maart in Gemeenschapshuis de Torrekoel.
De rommelmarkt duurt van 13.00 tot 16.00 uur.
Iedereen kan op de rommelmarkt
terecht voor allerhande spullen zoals
speelgoed, huis- en tuinartikelen,
kleding, elektronica, boeken,

 laswerk en meer. Tijdens de open
g
bare veiling worden diverse spullen
met opbod verkocht. De veiling begint
om 14.00 uur.

Voorstellingen
Vrije Spelers v
 erplaatst
Wegens omstandigheden zijn er wijzigingen opgetreden in de
speeldata van de voorstelling ‘’t Is ówwen daag, Eddie’ gespeeld door de
Vrije Spelers uit America.
Onder regie van Marnix Mulder
gaat de voorstelling nu op 19 maart in
première in de Bondszaal in America.
Daaropvolgend wordt de voorstelling
gespeeld op zondag 20, maandag
21 en woensdag 23 maart en tijdens

het paasweekend op vrijdag 25,
zaterdag 26, zondag 27 en maandag
28 maart. Tijdens de voorstelling is
de kijker de vlieg op de muur tijdens
een feestelijk familiediner ter ere van
Eddies enige communie.

Paaswandeling
‘t Hökske
Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert tweede paasdag, 28 maart in
samenwerking met het natuur- en informatiecentrum Aan De Drift een
wandeling door de Heere Peel en een gedeelte van de Schadijkerbossen.
De wandeling start om 09.00 uur bij Aan de Drift aan Lorbaan 9A
in America.
Tijdens de ongeveer 1,5 tot 2
uur durende wandeling vertellen
leden van vogelwerkgroep
’t Hökske welke vogel deelnemers
horen of zien. Deelnemers maken
kennis met de vogelwereld die, nu
het lente is, zich van alle kanten
laat horen en zien. Mochten

deelnemers een verrekijker
hebben, dan raadt de organisatie
aan deze mee te nemen. De gidsen
nemen ook hun telescopen mee
om de vogel nog beter in beeld te
brengen.
Aanmelden voor de wandeling kan
via info@vogelwerkgroephokske.nl
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Hovoc CMV

Podiumplek op Nationale
kampioenschappen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het CMV Mixteam van Hovoc heeft de derde plaats veroverd op de Nationale Open Jeugd Kampioenschappen
(NOJK). De finales van het NOJK vonden op zaterdag 12 maart plaats in Wijchen en de Horster volleybaljeugd wist
daar geweldig te presteren.

Meterik wint
uiteindelijk ruim
van Lomm
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Een veelbelovend zonnetje, maar met een schrale koude wind was
het voor de supporters geen aangename middag langs de lijn op zondag
13 maart tijdens de wedstrijd van het eerste team van voetbalvereniging
RKSV Meterik tegen RKDSO uit Lomm.
Ook het spel van beide ploegen
was ondanks de grote inzet niet
hartverwarmend. Onrustig, veel
verkeerde keuzes aan de bal. Maar
toch, in de 25e minuut stond Meterik
uit het niets met een doelpunt van
Dirk van Rengs met 1-0 voor. Dat
was ook het enige vermeldingswaar
dige in de eerste helft. In de rust zal
trainer Gé Ummenthun de mannen
van Meterik wel de opdracht hebben
gegeven om het meegereisde trouwe
publiek in ieder geval te verma
ken. Eindelijk een aantal aanvallen
die er wel toe deden. In de 65e
minuut werd Dirk van Rengs binnen
de 16-meter gevloerd in kansrijke
positie. Hij verzilverde zelf de pingel
en de stand was comfortabel voor
Meterik. Eén minuut later tilde Dré
Peeters de stand naar 3-0 en was
de wedstrijd al helemaal gelopen.
De 4-0 rechtstreeks uit een corner,

Ieder jaar probeert Hovoc met één
of meerdere teams deel te nemen aan
de NOJK, een toernooi waar A-, B-, C
en CMV-teams uit heel het land tegen
elkaar strijden om de Nederlandse titel.
Alle deelnemende clubs selecteren
hun beste spelers en alle grote
volleybalverenigingen sturen een
afvaardiging. De Hovocvlag wapperde
zodoende tussen de vlaggen van onder
andere Alterno, Orion en Sliedrecht
Sport.
Na twee voorronden succesvol te
zijn doorgekomen, stond het CMV-team

niveau zes van Hovoc tegenover zeven
andere teams in de finalewedstrijden,
om te strijden om de hoogste eer.
In haar poulewedstrijden speelde
Hovoc één wedstrijd gelijk, werd
er één wedstrijd gewonnen en één
wedstrijd verloren. Het puntenaantal
was uiteindelijk voldoende om de
kruisfinale te mogen spelen. Hovoc
trad hierin aan tegen Orion, maar in
dit team waren twee spelers letterlijk
een maatje te groot. Ondanks enorme
vechtlust, werd deze wedstrijd verloren.
Met dit resultaat mocht Hovoc

tegen Huizen spelen voor de derde
en vierde plaats. Door samen een
fantastisch spel te spelen, werd deze
wedstrijd overtuigend te gewonnen:
een derde plaats en dus podiumplek
voor Hovoc CMV.
Uiteraard waren de spelers Stijn,
Bob, Loek, Minke en Indy, hun coaches
Anita en Natascha en trainster Marian,
ontzettend blij met dit behaalde
resultaat. Op dit team, dat Hovoc weer
positief op de kaart heeft gezet in vol
leyballend Nederland, is de Horster club
maar al te trots.

Spoeling was dun

Wittenhorst bijt van zich
af tegen Bekkerveld
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Vooraf aan de wedstrijd tegen het hooggeklasseerde Bekkerveld op zondag 13 maart was het voor de trainer
Jan Lauers van het eerste team van voetbalvereniging Wittenhorst passen en meten over de opstelling. De spoeling
was dun wegens een viertal afzeggingen.
Het elftal dat deze middag moest
aantreden was vastbesloten om er een
goede wedstrijd van te maken, want
de uitslag was zaligmakend. Vanaf de
aftrap leken beide ploegen wat pro
blemen te hebben met het hobbelige
speelveld. Het was alweer enige tijd
geleden dat er op het hoofdveld aange
treden mocht worden. En als dan in het
begin van de wedstrijd de werkploeg
werd opgetrommeld om de konijnen
gaten te dichten, was het duidelijk dat
het wat wennen was.
De strijd gaf voor de thuisclub wel
aan dat Bekkerveld niet veel beter
was. Dit gaf de spelers dan ook meer

vertrouwen om dit karwei voorlopig
goed te beëindigen. De eerste de beste
mogelijkheid was voor de oranje
brigade. Uit een vrije trap kwam de
bal in het overvolle penaltygebied.
In een wirwar van spelers kon Bart
Spreeuwenberg bijna de bal achter de
doellijn werken. De bal werd in eerste
instantie tegen de paal gespeeld.
Het vervolg was een prooi voor
Bekkerveld. De bezoekers mochten
dan wel meer corners nemen maar de
sterkste kant van Wittenhorst was de
achterhoede. Met veel strijd werden
de gevaarlijke kanten eraf geslepen.
Slechts eenmaal kon de gevaarlijke

Jeroen Lemmens van dichtbij uithalen,
maar Sjors Wit wist hier wel raad mee.
Na de pauze eigenlijk van hetzelfde
laken een pak. Wittenhorst had
voorlopig weinig te duchten. De snelle
Thommie Vluggen wilde wel, maar had
deze middag zijn dag niet. Wel wat
plaagstootjes, maar niet meer dan dat.
Het eindsignaal van de scheidsrechter
was uiteindelijk het hoogtepunt van
de wedstrijd; Wittenhorst kon met
veel genoegen dit verdiend puntje
verwelkomen. In de strijd om weg te
blijven van de beroemde plekken is dit
een uiterst belangrijk puntje en geeft
de ploeg zeker meer vertrouwen.
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genomen door dezelfde Dré Peeters
gaf wat glans aan deze wedstrijd.
De goed ingevallen Kris Cuppen was
attent bij de tweede paal om de 5-0
binnen te tikken. Lomm redde de
eer, door slordig verdedigen van de
gehele achterhoede, of beter gezegd
het niet verdedigen. Met ook een
keeper die uit het doel kwam zonder
noodzaak was de 1-5 een makkie
voor de Lommse aanval. Het publiek
werd in de laatste 10 minuten nog
getrakteerd op een paar vloeiende
aanvallen. De mooiste van de middag
was toch de laatste. Nick van Berlo
die met een prima pass Kris Cuppen
bereikte die het overzicht bewaarde
en Dré Peeters liet voor de derde
maal het net bollen. Zo ziet het
publiek ze graag. Het laatste halfuur
van deze wedstrijd moet de opmaat
zijn voor het treffen tegen koploper
Arcen komende zondag.

Set Up wint van
Havoc
Door: volleybalvereniging Set Up
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up speelde
zaterdag 12 maart een wedstrijd tegen dames 2 van volleybalvereniging
Havoc uit Haps. De wedstrijd vond plaats in Meerlo.
Havoc stond ver onder de dames
van Set Up, toch moesten de Meerlose
dames er hard aan om de punten in
eigen huis te houden. Set Up begon
de eerste set niet erg sterk. Vanaf
het begin ging het gelijk op, maar
op 9-9 wisten de Meerlose dames
toch een kleine voorsprong op te
bouwen. Uiteindelijk won Set Up de
set met 25-19. De tweede set startten
de dames al beter. Al in het begin
ontstond er een kleine voorsprong van
9-4. Toen kwam er ook snel genoeg
een slechtere fase waardoor ze met
de tegenstander op 13-13 gelijk kwam
te staan. De service werd bij de dames
uit Meerlo weer beter verzorgd,

waardoor de set uiteindelijk gewon
nen werd met 25-19. In de derde set
begon Set Up weer met een goede
servicereeks waardoor de dames al
snel op een voorsprong kwamen van
8-4. Ook deze set brak er al snel een
slechtere fase aan waardoor de dames
uit Haps wisten bij te komen tot 11-10.
De service werd weer goed opgepakt
door Set Up waardoor ze uit konden
lopen en de setwinst behaalde met
25-10. De vierde set begon Set Up erg
goed. Ook deze laatste set kwamen
ze op een voorsprong van 9-4. Zonder
al te goed te spelen bleef Set Up de
voorsprong houden en werd ook die
set gewonnen met 25-17.

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Hegelsom 1 – Sporting ST 1

Doelpuntloos
gelijkspel

De Merels A1 promoveert
naar hoofdklasse
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
Het juniorenteam van korfbalvereniging De Merels speelde zaterdag 12 maart haar kampioenswedstrijd tegen
De Horst A1 uit Groesbeek.

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Sporting ST uit Swolgen en Tienray en de voetbalvereniging uit
Hegelsom hebben zondag 13 maart beide genoegen moeten nemen met
één mager punt. Het scorebord op sportpark Wienus bleef gedurende
90 minuten ongeroerd op 0-0 staan. Beide teams verkeren niet in een al
te beste vorm, kijkend naar de competitiestand. Sporting ST stond voor
aanvang van de wedstrijd op slechts twaalf punten, in achtervolging door
Hegelsom met negen punten uit vijftien wedstrijden.
In de eerste helft van deze wed
strijd waren er slechts enkele kansen
te bekennen. De eerste aanval was
voor Sporting ST dat voornamelijk met
diepteballen richting cornervlag zocht
naar de openingstreffer. Het aanvals
plan van Hegelsom stak niet veel
anders in elkaar. De voorhoede van
Hegelsom wist zo nu en dan op snel
heid het de verdedigers van Sporting
lastig te maken, maar door een
gebrek aan scherpte bij beide partijen
bleven noemenswaardige kansen uit.
Het spelbeeld in tweede helft was
niet veel anders. Hegelsom begon
feller en wist druk te zetten op de
verdedigers van Sporting ST. Na
ongeveer een kwartier gespeeld
te hebben was het evenwicht

tussen beide teams terug. In de
laatste fase van de wedstrijd
werd het weer duidelijk dat beide
teams voor de winst wilden gaan.
Inzet gecombineerd met enige
vermoeidheid leidde tot klunzige
overtredingen heen en weer.
Het slotoffensief was voor de heren
uit Swolgen en Tienray: een vrije trap
van Kevin Goldschmidt werd knap
gekeerd en de vingertoppen van de
Hegelsomse doelman waren net lang
genoeg om een schot van Dave van
Rijswick van richting te veranderen.
Volgende week mogen beide
teams weer gaan knokken voor
broodnodige punten. Sporting ST
neemt het thuis op tegen VCH en
Hegelsom mag op bezoek bij SVEB.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar:

Parttime oogstmedewerker machinaal (m)
voor de oogst van champignons d.m.v. machines.

Wat wij van u verwachten:
• een gemotiveerde werkhouding
• enthousiast
• zelfstandig uitvoeren van het machinaal oogsten van champignons
• beschikbaar op dinsdag en donderdag (starttijd 05:45)
Wat wij u kunnen bieden:
• werken in een modern, vooruitstrevend en gezond bedrijf
• werken in een prettig en gemotiveerd team
• goede arbeidsomstandigheden

Parttime oogstmedewerksters (v)
voor het uitsorteren van machinaal geoogste champignons.
Wat wij van u verwachten:
• een gemotiveerde werkhouding
• enthousiast
• zelfstandig uitvoeren van het sorteren van champignons
• beschikbaar op dinsdag (starttijd 06:00)
Wat wij u kunnen bieden:
• werken in een modern, vooruitstrevend en gezond bedrijf
• werken in een prettig en gemotiveerd team
• goede arbeidsomstandigheden
Ben jij degene die wij zoeken? Neem dan contact op met:

Cox Champignons Broekhuizen

Horsterweg 25, 5872 CC Broekhuizen • coxchamp@hetnet.nl

Net als De Merels draaide De Horst
bovenin mee in de eerste klasse, maar
promotie was voor het team geen
mogelijkheid meer. De Merels
daarentegen kon bij gelijkspel
promoveren naar de hoofdklasse en
pakte bij winst zelfs het kampioen
schap. De Merels begon mat aan de
wedstrijd. De Horst kon hierdoor al snel
op 0-1 voorsprong komen. De Merels
wist nog de gelijkmaker te scoren,

maar daarna liep De Horst uit tot 2-5 bij
rust. Na rust werd het zelf 2-6.
Toen leek er een knop om te gaan bij
De Merels. Het spel kreeg een opleving
en ook het scoren begon eindelijk te
lukken. Het bleek echter ontzettend
moeilijk om de gelijkmaker te scoren.
Er waren wel enkele goede kansen,
maar die werden niet geconcentreerd
afgemaakt. Het publiek had de hoop
eigenlijk al opgegeven toen De Merels

in de laatste seconden een vrije worp
mee kreeg. Deze werd koelbloedig
afgerond en bij een eindstand van 7-7
was promotie toch echt een feit.
Even overheerste de teleurstelling
vanwege het niet-verzilverde kampi
oenschap, maar al snel werd de
teleurstelling omgezet in opluchting
vanwege de alsnog behaalde promotie
en de stap naar de hoofdklasse die
volgend jaar wordt gemaakt.

Samenwerking Limgroup en
Wittenhorst verlengd
Limgroup uit Horst heeft haar samenwerking met voetbalvereniging RKSV Wittenhorst uit Horst met 3 jaar
verlengd en blijft hiermee naamgever van de Limgroup Cup.
De Limgroup Cup is een onderlinge
voetbalcompetitie voor beloftenteams
en heeft tot doel de ontwikkeling van
jonge talentvolle spelers, in de leeftijd
van 16 tot 21 jaar, te ondersteunen.
Piet Beurskens van Limbgroup:
“Drie jaar geleden zijn we met
Wittenhorst in gesprek geraakt over de
mogelijkheden van een sponsorschap.

Ons werd de mogelijkheid geboden
om naamgever van een competitie te
worden. Zo leveren we een directe en
zichtbare bijdrage aan de ontwikkeling
van jonge voetballers.” Ook Rob Vissers
van Wittenhorst is blij met de
samenwerking.
“Aangezien de ontwikkeling van
jeugd en daarmee de doorstroom

van jonge spelers een essentieel
onderdeel is in de lange termijnvisie
van Wittenhorst, zijn we continue op
zoek naar nieuwe concepten die hier
aan bijdragen, de Limgroup Cup is hier
een resultaat van.”
Het huidige deelnemersveld
bestaat uit RKSV Wittenhorst,
sv Deurne, sv Venray en Someren.

Internationale wedstrijd bij
Equestrian Centre de Peelbergen
Deelnemers uit twintig verschillende landen nemen van vrijdag 18 tot en met zondag 20 maart deel aan de
eerste internationale wedstrijd op Equestrian Centre de Peelbergen. Topruiters als Harrie Smolders, zijn Amerikaanse
pupil Audrey Coulter en Olympisch medaillist Lars Nieberg nemen deel aan de CSI2*, CSI1* & CSIYH proeven die in de
twee wedstrijdarena’s van het centrum gelijktijdig plaats vinden.
Voor Nederland komen uit de
regio onder andere Michel en Timothy
Hendrix, Mathijs van Asten en Emile
Tacken aan de start. Ook Harrie
Smolders, die zich gekwalificeerd
heeft voor de Wereldbekerfinale in
Gothenburg en tevens in de voor
selectie van Rio 2016 zit, brengt dit
weekend een schare aan paarden uit in
Kronenberg.
De in Nederland woonachtige Maria
Madenova, de jongste deelneemster
op de Europese kampioenschappen
in Aken van 2015, komt ook naar het

hippisch centrum. De pas 19-jarige
Russin stond afgelopen zondag haar
mannetje in de CSI5* Grote Prijs van
Indoor Brabant door te finishen met
slechts een tijdfout, net als WK-team
kampioen Gerco Schröder en Olympisch
kampioen Steve Guerdat. Zij krijgt
komend weekend concurrentie van
ruiters uit onder andere Thailand,
Amerika, Brazilië en Belarus. Er zullen
bijna 350 paarden gestald worden op
het buitenterrein van het Equestrian
Centre de Peelbergen. Er is een totaal
van 64.400 euro aan prijzengeld

beschikbaar, waarvan bijna 25.000 euro
gereserveerd staat voor de Grote Prijs
die zondagmiddag om 15.00 uur
aanvangt.
Na het indoorconcours van komend
weekend vinden er dit jaar nog vier
internationale wedstrijden plaats
in Kronenberg. Er zijn twee outdoor
events van 24 tot en met 26 juni en
9 tot en met 11 september, waarna
de wedstrijden zich weer naar binnen
verplaatsen voor het vierde en vijfde
concours op 21 tot en met 23 oktober
en 18 tot en met 20 november.
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Diplomazwemmen HZPC
Door: zwemvereniging HZPC
Zwemvereniging HZPC had op zondag 13 maart diplomazwemmen voor de aanloopdiploma’s van het synchroonzwemmen bij HZPC.

Autocross in Horst
AutoCrossclub De Paradijsracers uit Melderslo organiseert op zondag
20 maart een autocross aan het Peeldijkje in Horst. De aanvang is
11.00 uur.
Er is een baan van 720
meter aangelegd. Gezien de
voorinschrijvingen verwacht de
organisatie 220 tot 250 auto’s aan
de start. Er worden in het totaal
zestig manches gereden. Namens
De Paradijsracers hebben zich op dit
moment vijftig coureurs ingeschreven.
De A.S.U.Z. heeft dit jaar het
Nederlands Kampioenschap voor de
jeugd van zestien tot en met achttien
jaar onder zich. De jeugd tussen de
dertien en vijftien jaar mag rijden
in de juniorcup. Nieuw is de jeugd

speciaal klasse. Hierin rijdt jeugd
vanaf veertien jaar in een toerwagen
tot 1400 cc. Verder strijden de
crosskarts, toerwagens, sprintklasse
tot 2000 cc, sprintklasse boven
2000 cc, keverklasse tot 1600 cc,
sportklasse plus, standaardklasse tot
2000cc om het kampioenschap van
de A.S.U.Z.
Ook komen aan de start
gastrijders, balkenklasse en de alom
bekende Melderse balkenklasse.
Hierin mogen alleen coureurs rijden
die in Melderslo wonen.

Verdiend verlies
voor Melderslo
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging RSKV Melderslo verloor
zondag 13 maart de wedstrijd van FCV Venlo. De wedstrijd werd gespeeld
in Sportpark de Merel in Melderslo.
Er werd door zeven synchroonzwem
sters in vier verschillende categorieën
afgezwommen. Alle synchroonzwem
sters behaalden met succes hun diploma.

Nienke Hegger en Anna Kroon zwom
men af voor het diploma basishouding.
Elvira Versteegen en Anna Kroon behaal
den hun diploma zeilboot. Voor het

diploma spagaat zwommen Linda
Driessen en Kim van Rengs af. Amber
Duijndam en Sofie Geurts zwommen ten
slotte af voor het diploma barracuda.

SVEB overklast SV United
Door: Wiel Hendrix, voetbalvereniging SVEB
Het was de thuisploeg SV United die tijdens de uitwedstrijd van het eerste team van voetbalvereniging SVEB uit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst op zondag 13 maart sterk en met veel strijd aan de wedstrijd begon.

Melderslo dat door blessures en
schorsingen zwaar gehavend aantrad,
kon geen moment aanspraak maken
op een overwinning. Het was niet
best wat de mannen van trainer Leon
Vievermans lieten zien. Ondanks dat
was het toch Bart Verheijen die in
de 14e minuut met een schitterend
schot de kruising raakte. Het eerste
echte wapenfeit van FCV Venlo was
pas in de 35e minuut. Het was een
mooie vrije trap waar maar rakelings
werd langs gekopt. Dat was alles

wat de eerste helft te bieden had.
De tweede helft was niet veel beter.
Bart Verheijen kreeg in de 71e minuut
de mogelijkheid om de 1-0 te maken,
maar zijn inzet werd op de lijn
gekeerd. In de tegenaanval was het
aan de kant wel raak. De verdediging
lag te slapen en de spits was er maar
al te snel bij om hier gebruik van
te maken. Het werd 0-1. In de 86e
minuut was het definitief gedaan met
Melderslo. De aanvaller van FCV Venlo
faalde niet en maakte de 0-2.

Openingsweekend
25, 26 & 27 maart 2016

Vrijdag 25 maart 2016
Op vrijdag openen wij eindelijk onze deuren!
U bent dan vanaf 16:00 uur (doorlopend tot in de avonduren…..!)
van harte welkom om, onder het genot van een drankje en een
hapje, dit samen met ons te vieren en een kijkje te komen nemen
in het geheel vernieuwde café en campingterrein!

Zaterdag 26 maart 2016
Op zaterdag starten wij dan het seizoen met de band

Fishnet Stockings

Ryan Crompvoets is United speler te snel af (Foto: Thijs Janssen)
Het eerste gevaar kwam van Michal
Kotodziejski, die met een prachtig
schot SVEB-doelman Caspar Lijnders
de handen deed warmen. In de
14e minuut was het Sim van de Ven die
een hoekschop perfect inkopte. De 1-0
was een feit. Een tegenslag voor SVEB.
Echter, binnen één minuut was er een
prachtige pass van Maik Vermazeren
op Rick Tissen, die op zijn beurt de
bal onder de keeper doorschoof en de
stand was weer gelijk, 1-1. SVEB ging in
deze fase van de wedstrijd steeds beter
spelen. In de 43e minuut verscheen de
1-2 op het scorebord. Het was een pass

op Maik Vermazeren, die zijn tegen
stander fraai passeerde en Tim Geurts
bediende. Deze joeg de bal keihard
tegen de touwen.
De thee had SVEB goed gedaan.
Met directe druk naar voren moest de
thuisploeg gelijk in de verdediging.
Met een geweldige pass van Thijs
de Mulder tussen de laatste linie,
bereikte hij Tim Geurts, die de 1-3
in de 47e minuut op het scorebord
liet verschijnen. Een staaltje van
effectiviteit van de bezoekers volgde.
In de 50e minuut kwam een pass van
achteruit door Robbert van Dijk op Tim

Geurts, die ook met een perfecte pass
Maik Vermazeren vrij voor het doel
zette. Deze rondde de kans feilloos af,
1-4. Vier minuten later was het alweer
raak. Een vrije trap resulteerde in 1-5.
In de 57e minuut was het Rick Tissen
die werd aangespeeld en met een
keihard schot de 1-6 op het scorebord
liet verschijnen. Voor SVEB was het nog
niet gedaan, want in de 74e minuut
zette Tim Geurts de doorgelopen Bram
Curvers vrij: 1-7. In de 85e minuut
was het weer Rick Tissen, die Tim
Geurts zijn derde treffer liet maken.
Eindstand 1-8.

pure Rock & Roll uit de jaren ’50 en ’60!
Aanvang 21:30 uur; entree gratis

Zondag 27 maart 2016 (1e Paasdag):
Op zondag mogen alle kinderen om 14:30 uur paaseieren
komen zoeken! Vind jij de Paashaas? Dan win je ook nog eens een
geheel verzorgd kinderfeestje bij ons voor 8 personen!
Wij hopen velen te mogen verwelkomen tijdens en/of natuurlijk
ook na het openingsweekend!
Yvo en Chantal Engels
Sven & Lennard
Broekhuizerdijk 27 | 5962 NL Melderslo | 077-3983350 | info@hetengelke.nl
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Een levend dagboek

‘Later wil ik beroemd worden’
Make-up en beauty & lifestyle, de elfjarige Aemey Nabben uit Horst weet er alles van. Op haar vlog, een blog in
videovorm, vertelt ze in filmpjes over haar dagelijkse bezigheden en geeft ze haar volgers tips over verschillende
beautyproducten. Ze heeft zelfs al volgers in Amerika.

Aemey Nabben zit nu in groep
7 van basisschool de Doolgaard in
Horst. Hierna wil Aemey graag naar
het Dendron College in Horst gaan.
“Ongeveer 1,5 jaar geleden is het
vloggen een beetje begonnen”, vertelt

ze. “Ik keek vaak op YouTube naar
vlogs van andere meiden. Ik vond
het zo leuk dat ik het zelf ook wilde
proberen. Het allereerste filmpje dat
ik op mijn vlog heb gezet ging over
een vakantie in Leiden. Het was een

super leuke vakantie en ik wilde graag
aan andere mensen laten zien wat ik
allemaal gedaan had.” Aemey heeft
het altijd al leuk gevonden om bezig te
zijn met haar uiterlijk, daarom heeft ze
voor de titel Beauty, Fashion & Lifestyle

Onze vestiging Euroveen in Grubbenvorst is gespecialiseerd in het produceren en
vervoeren van champignon dekaarde en teeltsubstraten voor de professionele
tuinbouw. Om een optimale kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen
beschikken wij over de modernste productiefaciliteiten en een team van
gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring in de tuinbouw.

Jarenlange ervaring,
moderne productiefacili-

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar
enthousiaste, flexibele personen voor de functies van:

teiten en drang naar

Assistent Productieleider dekaarde (full-time)

perfectionisme zorgen

In deze functie ben jij samen met de productieleider verantwoordelijk voor

ervoor dat BVB Substrates

het realiseren van de productieplanning en -kwaliteit, en de daarvoor

voorop loopt in het vak. Een

benodigde mensen en middelen. Daarnaast ben je samen verantwoordelijk

betrouwbare partner met

voor een continue verbetering van efficiency, realisatie van kwaliteits-

specialisaties in uiteen-

normen en leveringsbetrouwbaarheid.

lopende markten zoals
professionele glastuinbouw,

We zijn op zoek naar iemand met een flexibele instelling. Je hebt enige jaren

natuurlijk en stedelijk groen,

relevante werkervaring in een leidinggevende functie. Het kunnen werken

hobbysector, champignon

met een shovel is een pré. Je bent leergierig, zelfstandig, stressbestendig,

en fruitteelt.

nauwkeurig, flexibel, klantvriendelijk, dienstverlenend en een teamplayer.

gekozen. Aemey: “Vloggen hoort bij
mij, ik ben er dagelijks mee bezig.
Ik doe het voor de lol en om andere
mensen te inspireren. Mijn grootste
wens is om beroemd te worden met
mijn vlog. Als dit niet lukt, zal ik
het er altijd graag bij blijven doen.”
Toen Aemey net begonnen was met
vloggen wist ze nog niet zo goed hoe
het allemaal werkte. “Ik wilde zo
veel vertellen, waardoor de filmpjes
soms erg lang werden. Het is ook best
moeilijk om niet stil te vallen tijdens
het filmen, daardoor ben ik al vaak
opnieuw moeten beginnen.” Door
het kijken van andere vlogs heeft
Aemey zichzelf veel aan kunnen leren.
Aemey heeft ook veel bloopers, maar
of ze die een keer online gaat zetten,
weet ze nog niet zeker.
Tegenwoordig heeft ze 36 subs.
“Dit zijn de mensen die mijn vlog
volgen. Naast deze volgers zijn er zelfs
mensen uit Roemenië, Oostenrijk,
Marokko en Amerika die mijn filmpjes
bekijken”, vertelt ze. Deze week is ze
bezig met een weekvlog. “Dat betekent
dat ik elke dag een filmpje over mijn
dagelijkse bezigheden maak. Op het
einde van de week plak ik alle filmpjes
bij elkaar en zet ik het online.” Aemey
krijgt veel reacties op haar filmpjes.
Haar volgers vertellen wat goed is

aan de filmpjes en ze geven haar tips.
Zo krijgt ze weer inspiratie voor nieuwe
filmpjes.
Af en toe maakt Aemey ook een
filmpje samen met haar vriendinnen.
Namen van haar vriendinnen vertelt ze
echter niet in deze filmpjes. Ze vindt
het ook belangrijk om speciale dingen
die privé zijn niet op haar vlog te
noemen. Zo vertelt ze op haar vlog
ook niet zo graag over haar vader die
drie jaar geleden overleden is. “Ik heb
een foto van mijn vader en mij op mijn
kamer staan, maar ik zorg er altijd
wel voor dat die foto niet in een van
mijn filmpjes terecht komt. Ik vind het
belangrijk om bepaalde dingen privé te
houden,” vertelt ze. “Maar misschien
dat ik hier ooit wel over ga vertellen in
mijn vlog”, voegt ze er aan toe.
“Een andere hobby van mij is
zingen. Het liefst zing ik de hele
dag”, gaat Aemey verder. Zo heeft
ze meegedaan aan het project
Niemandsland dat werd georganiseerd
door Rowwen Hèze en kinderen van
het Dendron College. Met het lied dat
werd gezongen is er geld opgehaald,
voor Serious Request. “Tijdens dit
project heb ik verschillende foto’s
en filmpjes gemaakt. Zo kon ik mijn
volgers op de hoogte houden waar ik
die week mee bezig was.”

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met de heer

geproduceerd. Geleverd

A. van der Meer.

volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.

Operator Verpakkingsmachine (full-time)

Dat is wat wij noemen een

In deze functie verricht je in een dynamische omgeving, zelfstandig

succesvolle basis voor groei.

productiewerkzaamheden van het opstarten, af- en bijstellen van de
automatische verpakkingsmachines van onze substraatproducten. Je bent

www.bvb-substrates.nl

vaardig met geautomatiseerde systemen, je kan zelfstandig werken en je
bent multifunctioneel inzetbaar. Verder heb je affiniteit met techniek.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met de heer J. Schinck.
Heb je interesse in één van deze uitdagende functies met uitstekende
arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie?
Graag ontvangen wij dan uiterlijk 31 maart aanstaande, je sollicitatiebrief
met een overzicht van je opleiding(en) en je werkervaring.
BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
E-mail: vacature@bvb-substrates.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

Laat nu

GRATIS
uw weiland en/of
bouwland

injecteren

Bel: 06 18 11 64 80
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Mees Hoex
14 jaar
Sevenum
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Het geluid van muziek vind ik leuk.
Het liefst luister ik vrolijke muziek,
zodat ik zelf ook vrolijk word. Ik hou
niet van verkeersgeluiden. Ze zijn
vaak heel hard en dat vind ik niet fijn.
Ook kan je de muziek niet meer horen
als die verkeersgeluiden zo hard te
horen zijn.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een kleine auto. Welk merk maakt
mij niet zo veel uit. Het liefst zou ik
een zwarte auto willen, want dat vind
ik een mooie kleur voor een auto.
Wanneer ik mijn rijbewijs wil gaan
halen weet ik nog niet. Eerst maar aan
school denken en daarna zien we wel
verder.

Wat is het beste en wat het slechtste
cadeau dat je ooit gegeven hebt?
Het beste cadeau is een zelfgemaakte
onderzetter die ik aan mijn vader gaf
toen ik vijf jaar oud was. Hij was er
heel blij mee en hij gebruikt het nu
nog steeds! Het slechtste cadeau is een
cadeaubon of kaart, omdat ik er dan
voor mijn gevoel te weinig aandacht
aan besteed heb.
Als je getuige zou kunnen zijn van
een gebeurtenis in het verleden,
welke zou dat dan zijn?
De trouwdag van mijn vader en moe
der, want als die dag niet had plaats
gevonden was ik er waarschijnlijk niet
geweest. Het lijkt me verder leuk om
mijn hele familie te zien toen ze nog
een stuk jonger waren.
Wat is je favoriete uitgaans
gelegenheid in Horst aan de Maas?
Ik ga niet vaak uit, eigenlijk alleen met
carnaval. Dan ga ik het liefst naar de
Wingerd. Het is er altijd heel gezellig
en er wordt leuke muziek gedraaid.

jongeren 23

aan
Mees Hoex

Soms is er een feest in de Wingerd en
dan ben ik daar ook te vinden.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Vorig jaar Sinterklaas. Mijn broertje en
zusje kregen veel cadeautjes en dat
vonden ze super leuk! Het was heel
gezellig. Dit jaar willen we Sinterklaas
ongeveer op dezelfde manier gaan
vieren, maar hoe jonger de kinderen
zijn, hoe spannender het natuurlijk
is. Dit jaar zullen ze dus anders tegen
Sinterklaas aankijken.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Nummer vijf, omdat ik het een mooi
nummer vind. Ook zijn we met z’n
vijven thuis en wonen we op huisnum
mer 115.
Stad of dorp?
Dorp, want daar kent iedereen elkaar.
Als je over straat loopt zegt er altijd wel
iemand hallo, en dat vind ik heel fijn.
De stad lijkt me minder leuk omdat je
daar weinig mensen kent en het is er

veel te groot. Het is wel handig dat er
veel winkels zijn.
Wat is de beste uitvinding?
De mobiele telefoon, omdat je elkaar
altijd kunt bereiken. Zelf heb ik een
klein mobieltje dat ik eigenlijk alleen
gebruik om te Whatsappen of bellen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Een land en cultuur waar de islam
het heersende geloof is. Ik heb een
vriendin die islamitisch is, en ik vind
het daar altijd heel leuk. Het lijkt me
interessant om mee te maken hoe alles
eraan toe gaat, bijvoorbeeld de rama
dan. Maar het liefst blijf ik in Nederland
met mijn vrienden en familie.
Wat is jouw stopwoordje?
‘Ik heb geen zin meer’ of ‘ik ben moe’.
Vaak leer ik samen met mijn moeder
en dan zeg ik deze dingen wel eens.
Mensen ergeren zich niet echt aan dit
stopwoordje.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat ik van vmbo-b naar vmbo-tk ben
gegaan. Ik wil altijd het uiterste uit
mezelf halen, dus ik besloot om de
uitdaging aan te gaan en een hoger
niveau te proberen. Dit bevalt tot nu
toe goed.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak is gym. Je ben de
hele tijd in beweging en je hebt veel
vrijheid. Meestal haal ik ook goede
punten. Het stomste vak is Duits.
Vooral de grammatica vind ik heel
lastig. De helft van de tijd snap ik het
niet, zelfs als er veel uitleg gegeven is.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag, want dan komt de
hele familie over de vloer en dat vind
ik heel gezellig. Deze dag is zo speciaal
omdat iedereen dan voor mij komt.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Katrien Duck, omdat ik het leuk vind
wat ze allemaal zegt. Ook vechten
twee mannen om haar, en dat vind ik
wel grappig.

De grootste in de regio: in groenteplanten, geselecteerd op ziekte vrije soorten

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!

Leibomen superactie
12-14 in pot

€ 49,95

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

Lente
kriebels
Een pluizig babykonijntje
dat wegschiet in het struik
gewas als ik voorbij fiets.
Een afgeladen brievenbus met
supermarktfolders vol suggesties voor het ultieme paas
ontbijt. Narcissen en krokussen
herrijzen uit het aardoppervlak
en takjes doen hun best om
groen te worden. Aanstaande
zondag, 20 maart, begint
officieel de lente en dat is te
merken.
Minder leuk nieuws voor
mensen met hooikoorts, maar
van die zonnestraaltjes word ik
hoopvol. Ik krijg sterk de neiging
om zonder jas te huppelen door
een veld vol paardenbloemen.
Heerlijk om niet meer thuis te
komen van school als het buiten
al donker is. Blijkbaar ben ik niet
de enige die besmet is met het
voorjaarsvirus. Dit weekend
vertoefden al veel mensen op
terrasjes in het centrum van
Horst. Gehuld in een dikke
winterjas, dat dan weer wel.
Hoe kan het dat we zo
opgetogen worden van dit
seizoen? Nou, in de lente
worden de dagen langer en het
zonlicht wordt sterker.
Hierdoor maakt het lichaam
meer dopamine en serotonine
aan; hormonen die invloed
hebben op het geluksgevoel van
mensen. Dus veel naar buiten
om die eerste lentebloemen te
spotten!
Alleen werkt het weer in
Nederland niet altijd even goed
mee, het is zó wispelturig. In dit
kikkerlandje is het mogelijk om
in één dag zonnestralen,
bewolking, bliksem, hagel
stenen, windstoten en sneeuw
te hebben. Toch weiger ik mijn
lentekriebels op te geven. Ik ga
geen handschoenen meer
dragen, eet geen stamppot in
maart en zet de ramen open om
te luisteren naar vogelgetjilp.
Kleurrijk of zwart, licht of grauw.
Zonnestralen of sneeuwvlokken.
Ik ga van deze lente genieten.
Rosanne
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Swolgen Rocks organiseert rockavond
Stichting Swolgen Rocks organiseert op zaterdag 26 maart de
gelijknamige rockavond in Café-Zaal
Wilhelmina in Swolgen. Het motto is
dit jaar Rock meets Blues, Blues
meets Rock.
De avond begint met de bluesband
Sloe Gin. De uit het noorden van het
land afkomstige band speelt blues met
een flinke portie rock erin verwerkt.
Hij speelt onder meer nummers van
Led Zeppelin, Gary Moore en Thin Lizzy.
In de band zit ook iemand uit Swolgen.
De tweede band is Tricklebold uit
Raalte die zowel eigen werk speelt als
covers van bijvoorbeeld Deep Purple
en Black Sabbath. Tussen de bedrijven
door verzorgt Rock dj Boet de muziek.
De zaal is open vanaf 20.00 uur.

Toon Kortoomspark

’Kortom…Kortooms’
Peters Bouw en Onderhoud B.V. is specialist in het ontwerpen, bouwen en onderhouden
van bedrijfsgebouwen, scholen en (zorg)instellingen. Daarnaast zijn we een deskundige
partner in gespecialiseerd betonwerk zoals eb- en vloedvloeren voor de agrarische sector.
We bouwen op een stevig fundament van ruim 36 jaar ervaring. Ons motto is waarde
creëren en ontzorgen, kwaliteit staat daarbij voorop.

In het kader van het Toon Kortoomsjaar organiseert het Toon Kortoomspark, gelegen op de grens tussen Deurne en Griendtsveen op
zondag 20 maart om 11.00 uur ‘Kortom Kortooms’.

Kom jij ons team versterken? Wij zoeken een:

UITVOERDER

Werkzaamheden
Je taken en verantwoordelijkheden richten zich onder meer op:
•
Relatiebeheer: zorgen voor goede relatie met opdrachtgever en projectpartners.
•
Planning: opstellen 6 weken planning, projectgerichte personeelsplanning,
voortgangsbewaking.
•
Organisatie: zorgen voor efficiënte organisatie op de bouw, aansturen bouwplaats
medewerkers en contractpartijen, tijdig afroepen en bestellen materiaal en materieel.
•
Kwaliteit: zorgen dat project voldoet aan bestek, tekeningen etc., uitvoeren kwaliteitscontroles, zorgen voor orde en netheid op de bouw.
•
Administratie: zorgen voor een goede werkadministratie (urenregistratie, leverbon
administratie, uitschrijven uitvoerdersbonnen).
•
Informatie: zorgen voor goede projectdocumentatie en juiste tekeningen op de
bouw, deelnemen aan bouwvergaderingen/werkbesprekingen.
•
Veiligheid, gezondheid & milieu (VGM): signaleren en wegnemen van gevaarlijke
situaties, instrueren en eventueel corrigeren van medewerkers op de bouw.
Profiel
•
Klanttevredenheid staat voorop, je hanteert hoge kwaliteitsnormen.
•
Je bent een doelgericht leider, die vertrouwen geniet op basis van inhoud en kracht.
•
Je bent samenwerkingsgericht en zorgt voor een goede werksfeer.
•
Je durft beslissingen te nemen en gaat lastige situaties niet uit de weg.
•
Je past je makkelijk aan en weet in de hectiek de rust en het overzicht te bewaren.
•
Door je sociale en communicatieve vaardigheden ben je bedreven in het onderhouden van relaties op verschillende niveaus en weet je anderen te overtuigen.
Ervaring en achtergrond
•
MBO-diploma bouwkundig, wenselijk HBO werk- denkniveau.
•
Minimaal 5 jaar ervaring als uitvoerder utiliteits- en/of woningbouw.
•
Ruime ervaring met het lezen van begrotingen en tekeningen.
•
Beheersing MS Office, Word en Excel.

Reageren
Je kunt je c.v. en motivatie richten aan:
Marjolijne Coenradi, mco@petersbno.nl.
Voor meer informatie:
Zie www.petersbno.nl of bel 06-52405121

Vanaf 11.00 uur kunnen bezoe
kers in het Toon Kortooms museum
luisteren naar anekdotes uit het
leven van de schrijver, precies op de
plek waar hij opgroeide en waar ook
enkele van zijn boeken het levenslicht
zagen.
Vanaf 15.00 vindt onder leiding
van een gids van VVV Deurne een
wandeling plaats naar tal van plaat
sen waar bijvoorbeeld de Gebroeders
Beekman hun streken uithaalden
en waar Toons boek ‘Mijn Kinderen

Eten Turf’ afspeelde. Ook wordt een
bezoek gebracht aan zijn geliefde
dorpje Griendtsveen met het
St. Barbarakerkje waar hij ter kerke
ging en het achterliggende kerkhof
waar hij samen met zijn vrouw Mijkje
is begraven. Tenslotte voert deze
wandeling dwars door de Peel via
het ‘Nonnenpad’ terug naar het park.
De wandeling duurt ongeveer 1 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.toonkortoomspark.nl of bel
0493 52 95 90

Themabijeenkomst
over tilinstructie en
hulpmiddelen
Het Steunpunt Mantelzorg Synthese organiseert een themabijeenkomst met tilinstructies en handige hulpmiddelen om iemand te
verplaatsen. De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 21 maart
van 19.30 uur tot 21.30 uur bij Synthese, Bemmelstraat 2 in Horst.
Hoe help ik iemand in de auto?
Hoe kan ik het beste iemand in bed
verplaatsen? Hoe verplaats ik iemand
van het bed in de stoel, of andersom?
Welke hulpmiddelen zijn er en hoe
kan ik deze gebruiken? Joke Magielse,
ergocoach van Proteion geeft voor
lichting, adviezen en instructie zodat
hulp aan een zorgbehoevende minder
belastend is. Er is volop ruimte om

zelf te oefenen en om vragen te
stellen.
Geïnteresseerden kunnen zich
voor 17 maart opgeven bij Synthese,
via 077 397 85 00 of via
a.damhuis@synthese.nl
Er is plaats voor maximaal
achttien deelnemers. Bij meer
aanmeldingen volgt een tweede
bijeenkomst.
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Living Room Heroes in Cambrinus
Café Cambrinus in Horst ontvangt op zondag 20 maart de band Living Room Heroes op haar podium.
Dit optreden begint om 16.00 uur.

Begonnen als songwritingduo
groeit Living Room Heroes snel uit
naar een vierkoppig gezelschap.
Het repertoire van de band voert
zijn publiek naar het zuiden van de
USA, waarbij americana, blues en

soul de ingrediënten zijn voor loom
en lazy aanvoelende rootsmuziek
van Hollandse bodem.
“De band speelt gedreven
doch relaxt met pakkende grooves
en bij tijd en wijle een vleugje Ry

Cooder”, aldus café Cambrinus.
Living Room Heroes wordt
gevormd door zanger-gitarist Henri
Zoetbrood, gitarist Marc van Hout,
bassist Rodrigo Davids en drummer
Mike Visser.

Peter Pannekoek naar Horst
Cabaretier Peter Pannekoek komt op zondag 20 maart naar Kukeleku in ’t Gasthoês in Horst. Hij treedt op met
zijn voorstelling Zacht van binnen.
Pannekoek is bekend van zijn
wekelijkse optredens bij De Wereld
Draait Door. Eerder won hij het
Amsterdam Kleinkunst Festival Concours

en inmiddels loopt hij al enkele
jaren mee bij Comedytrain. Zacht
van binnen is zijn eerste voorstelling.
In Pannekoeks optredens komen onder

andere eerlijke verhalen over zichzelf
en actualiteit naar voren. De voorstel
ling begint om 20.00 uur. Voor meer
informatie, kijk op www.kukeleku.com

Afscheid pastoor Peeters
Pastoor Peeters neemt op zondag 3 april afscheid van zijn parochianen en de parochie Grubbenvorst. Hij gaat
deze dag voor in een plechtige mis in Grubbenvorst om 10.30 uur. Aansluitend vindt een receptie voor hem plaats in
café-zaal De Vonkel tussen 12.00 en 13.00 uur.
In verband met het bereiken van
de leeftijd van 70 jaar heeft pas
toor Peeters besloten zijn ambt neer
te leggen. Hij gaat ook op termijn

Grubbenvorst verlaten en zijn intrek
nemen in een woning in Sevenum. Hij
heeft inmiddels ontslag aangevraagd
bij het bisdom Roermond en gaat bin

nenkort met emeritaat. Pastoor Peeters
is vanaf 1994 tot heden (ruim 22 jaar)
verbonden als pastoor van de parochie
OLV ten Hemelopneming Grubbenvorst.

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

Marcel Philipsen Autotechniek te Sevenum is op zoek naar:
een enthousiaste en ervaren

1E MONTEUR/AUTOTECHNICUS
M/V

Heb jij zin om ons bedrijf te komen versterken en lijkt het je
leuk om in een ambitieus en innovatief bedrijf te werken?
Wat vragen wij van je?
• vakdiploma 1e autotechnicus en APK bevoegdheid;
• ervaring met hybride is een pré;
• je bent goed in storingen opzoeken en je bent
oplossingsgericht;
• je bent gewend om met moderne diagnose-apparatuur te
werken;
• kennis en affiniteit met de huidige auto-elektronica
• passie voor je vak, nauwkeurigheid en aantoonbare
werkervaring;
• je bent flexibel, collegiaal en je deelt graag kennis met je
collega’s;
• goede communicatieve vaardigheden en je gaat graag met
klanten om;
• je bent zelfstandig en je hebt geen 8.00 tot 17.00 mentaliteit.
Wat bieden wij je?
• een uitdaging bij een servicegericht bedrijf;
• markt- en cao-conform salaris dat past bij de functie;
• mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en het volgen van
cursussen;
• leuke en persoonlijke werkomgeving.
Wil jij deel uitmaken van ons team?
Reageer dan door telefonisch contact op te nemen met
Dhr. J. Faasen, telefoonnummer 06-46541290

Dorpsquiz over Meerlo
In Meerlo vond op zaterdagavond 12 maart de eerste editie van IQuizut plaats, een dorpsquiz over
het dorp. Bij de dorpsquiz moesten alle teams vragen beantwoorden in verschillende categorieën,
waaronder een geheime proef. De uitslagavond van de quiz vindt een week later plaats, op zaterdag
19 maart in zaal ’t Brugeind.

Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077 - 467 13 50
info@philipsenautotechniek.nl

www.philipsenautotechniek.nl
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN, Basisschoolleerlingen
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN Muurschildering

museum
van Bommel van Dam

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Kinderen van basisschool de Samensprong in Grubbenvorst en basisschool de Krullevaar in Sevenum zijn samen
met kinderen van zeven andere Akkoord!-scholen begonnen met het creëren van een kunstwerk tegen de gevel van
Museum van Bommel van Dam in Venlo.

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Kinderen van basisschool de Samensprong zijn aan het schilderen

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Dealer van Gritzner naaimachines.
Met het befaamde boventransport, draadinrijger etc.
Tevens ruime keuze uit
gebruikte naaimachines

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

TEST GRATIS OP

1 PAASDAG

Voor het project hebben 1.763
kinderen in de leeftijd van 4 tot en
met 12 jaar een tekening gemaakt.
Kunstenaar Willibrord de Winter
uit Kessel heeft hieruit een keuze
gemaakt van 115 tekeningen.
In vijf dagen tijd heeft de Winter
deze ontwerpen v
 ergroot op de
buitenmuur getekend. Op 7 maart
is de eerste groep kinderen gestart

met het schilderen van hun eigen
figuur in acrylverf. Ze worden daarbij
ondersteund door kunstenaars uit de
regio Venlo van Stichting Rondzien en
Stichting Cultuurpad. Het vervaardigen
van de muurschildering die in
totaal 40 bij 2,75 meter groot is,
neemt zo’n tien dagen in beslag.
Op 15 maart zijn de laatste kinderen
aan de beurt.

Vanuit het thema van het openbaar
onderwijs ’Niet apart, maar samen!’
wordt vormgegeven aan dit project ter
gelegenheid van de tentoonstelling
‘Niets menselijks is ons vreemd’.
De tentoonstelling duurt van 10 april
tot en met 2 oktober en dan is niet
alleen de kleurrijke muur en de
expositie te bewonderen, maar ook de
film die van het hele proces gemaakt is.

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

e

VAN 11:00 TOT 17:00

ZELF DE BESTE E-BIKES

VAN DE BEKENDE A-MERKEN

Comedy Night in Tienray
Inter Challet Shopping Center
Witveldweg 100 in Horst

OJC Gaellus uit Tienray organiseerde op zondagavond 13 maart een comedy night. Cabaretiers Chris van
der Ende, Paul Schoolderman en Arjan Kleton traden op. Chris van der Ende, een 32 jaar oude Braziliaan die
als kind werd geadopteerd door een Hollandse familie uit het kassengebied, klom op en werd één van de
snelste stand-up comedians van Nederland. Cabaretier Paul Schoolderman is invalleraar in het basisonderwijs
en het wel en wee van de lagere school is het uitgangspunt van zijn sketches. Arjan Kleton ging eind 2014
voor het eerst als stand-up comedian het podium op. Exact een jaar na zijn eerste optreden, in oktober 2015,
won hij de Publieksprijs Talent Award op het International Comedy Festival Rotterdam.

cultuur 27

17
03

De Locht

De grote Smedendag
De smedengroep van De Locht in Melderslo organiseert zondag 20 maart de jaarlijkse Grote Smedendag. De
activiteiten beginnen om 11.00 uur.

Expositie
CliniClowns
CliniClowns laat van 21 maart tot en met 15 april in de bibliotheek in
Horst in een expositie zien wat zij betekent voor zieke kinderen.

Het hele binnenterrein van het
museum staat deze dag vol met
smidsvuren en aambeelden waarop
gewerkt wordt. Een paard wordt ter
plekke beslagen door een hoefsmid.
Eerder gemaakt smeedwerk is overal
op marktkramen te bewonderen
zoals scharnieren, gereedschappen,
hoefijzers en kunstsmeedwerk.
Bij de Grote Smedendag komen ook

smeden hun werk laten zien die
normaal gesproken niet bij De Locht
demonstraties geven.
Kinderen van twaalf jaar kunnen
een junior oorkonde verdienen door
bij een van de smeden actief mee te
helpen. Omdat het zondag 20 maart
Palmpasen is mogen kinderen
palmhaantjes maken van deeg en ze
laten bakken in de bakoven van het

museum. Tevens mogen kinderen
palmstokjes versieren. Het gaat
om een eeuwenoude traditie die
herinnert aan de intocht van Jezus in
Jeruzalem op de zondag vóór Pasen.
De ‘Aostrumse Zangkompeneet’
brengt vrolijke liederen ten gehore
en in het aspergepaviljoen worden
producten verkocht door middel van
een traditionele veilingklok.

Kinderen Meerlo
en Tienray bij RTL-tv
Enkele Meerlose en Tienrayse scholieren spelen een rol in een filmportret dat RTL-tv maakt over het Wereld
paviljoen in Steyl. Presentatrice Nathalie den Dekker van het RTL-programma LifestyleXperience was woensdag
9 maart met een cameraploeg in het Wereldpaviljoen voor het maken van opnames.

Inmiddels bezoeken zo’n
67 clowns ruim 100 ziekenhuizen
en andere instellingen door heel
Nederland en ontmoeten ze kinderen
thuis, op school, tijdens evenementen
en online. Zo spelen de CliniClowns
jaarlijks met zo’n 90.000 zieke en
gehandicapte kinderen. In 2015
werd het miljoenste bezoek gevierd.
Tijdens de expositie in de bibliotheek

wordt een verscheidenheid aan infor
matiemateriaal tentoongesteld, zoals
brochures, folders en flyers en bestaat
de mogelijkheid CliniClowns te
steunen door middel van een donatie,
de aankoop van CliniClowns-knuffel
Toet of een bronzen CliniClownsbeeldje. Er is ook een verzamelbox
voor lege toners en gsm’s aanwezig.
De opbrengst gaat naar CliniClowns.

West Plant Group is een teeltbedrijf dat gespecialiseerd is in
kool-, selderij-, prei-, kruiden- en aardbeienplanten in trays met
als afzetgebied geheel Europa. Primair is WPG een vollegrondsgroenteplantenkwekerij voor de professionele markt. Productontwikkeling en productinnovatie krijgen veel aandacht.
Wij zijn op zoek naar een

Teeltmedewerker

m/v

Functieomschrijving

In deze functie ben je werkzaam bij de afdeling teelt en draag
je bij aan:
• het uitvoeren van de gewasbescherming;
• het uitvoeren van gewaswerkzaamheden;
• het technisch werk in de kassen;
• het op termijn draaien van alarm- en weekenddiensten voor alle
kasafdelingen.

Functie-eisen

• je bent in het bezit van een spuitlicentie;
• je hebt een (V)MBO opleiding in een groene studierichting of
vergelijkbare ervaring;
• je hebt affiniteit met de opkweek van (jong) plantmateriaal in
klimaatcellen en kassen;
• je kunt werken met (klimaat)computers;
• je bent een teamplayer met een flexibele instelling.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Fieke Deenen en Jara van de Water uit Meerlo dragen de baar waarop
een beeld staat tijdens de feestelijke afsluitende processie
Voor de documentaire waren
kinderen uitgenodigd uit onder
andere Meerlo en Wanssum, omdat
het Wereldpaviljoen is ontstaan
binnenSOS-Meerlo-Wanssum. In het
Nicaraguaanse dorpje, dat in het
Wereldpaviljoen is nagebouwd,
beleefden de kinderen hoe hun

leeftijdsgenootjes in dit MiddenAmerikaanse land zich verma
ken. De acht kinderen, Meike, Jara,
Else, Fieke,Kim,Tatum en Sidny
maakten eerst de vliegreis naar
Nicaragua en gingen daarna in het
stadje San Pedro aan het werk.
Zo werden er schoenen gepoetst

en werden in een workshop
snuisterijen gemaakt. De kinderen
bezochten ook de school waar ze
enkele Spaanse woordjes leerden
en tortilla’s bakten in het huisje.
Alles werd gefilmd. Het filmportret
wordt begin april uitgezonden op
RTL 4 en 5.

salariëring volgens de CAO Glastuinbouw;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
doorgroeimogelijkheden binnen je vakgebied;
scholingsmogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd en wil je werken in een collegiaal team?
Stuur dan een brief onder vermelding van ‘Functie Teeltmedewerker’
aan de directie van West Plant group, Postbus 3140, 5902 RC Venlo
of e-mail naar administratie@westplantgroup.com

www.westplantgroup.com
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Agenda

Sint Patricksday: tinkers,
drinkers, dreamers

Vrije trainingen
EK modelstockcars

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 20 maart 15.30 uur
Locatie: Herberg De Morgenstond

za 19 maart 12.00-17.00 uur
Organisatie: SRP De Peeldrivers
Locatie: Mèrthal

Opschoondag

Grubbenvorst

za 19 maart
Organisatie: NL Schoon
Locatie: diverse plekken

PUB avond

za 19 maart 19.30-22.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis
‘t Haeren

America
Circus Bossle

Hegelsom

vr 18 maart 16.30 uur,
za 19 maart 15.00 uur,
zo 20 maart 14.00 uur
Locatie: Griendtsveenseweg 37

Kerkelijke viering
125 jaar America

Blok10 Pub Quizz
za 19 maart 21.30 uur
Locatie: Blok 10

Cirque de Dance

za 19 maart 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix

za 19 maart 22.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Horst

Optreden The Pogues
coverband

do 17 maart 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Voorstelling
’t Is ówwen daag, Eddie

za 19 maart 21.00 uur
Locatie: café Cox

Phoenix Hide Out!

Dorpraadsvergadering

zo 20 maart
Organisatie: dorpsraad America

Hollandse avond

za 19 maart 22.00 uur
Locatie: Pretcafé de Beurs

Tuigfest: HC/Metalcafé
Quiltcafé

za 19 maart, zo 20 maart en
wo 23 maart
Organisatie: toneelvereniging
Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal

vr 18 maart 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

za 19 maart 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

EK indoor modelstockcars
Gesprek met Paul Tang
vr 18 maart 20.00 uur
Organisatie: PvdA Horst aan de
Maas en Essentie
Locatie: café Metieske

Griendtsveen
Wandelweekend

za 19 en zo 20 maart v.a. 09.00 uur
Start routes: Gemeenschapshuis
De Zaal

OOPS

Kortom…Kortooms

Boerenmarkt-Vers Vaan Hôrs

zo 20 maart 11.00 uur
Locatie: Toon Kortoomspark

za 19 maart 09.00-13.00 uur
Locatie: Lambertusplein

vr 18 maart 23.00 uur
Locatie: De Lange Horst

zo 20 maart vanaf 10.00 uur
Organisatie: SRP De Peeldrivers
Locatie: Mèrthal

Living Room Heroes
zo 20 maart 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Voorstelling
Peter Pannekoek
zo 20 maart 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Expositie CliniClowns
ma 21 maart t/m 15 april
Locatie: bibliotheek

Melderslo

Palmpasen en grote
smedendag
zo 20 maart 10.00-17.00

Themabijeenkomst
Locatie: Museum De Locht
tilinstructie en hulpmiddelen
ma 21 maart 19.30-21.30 uur
Organisatie:
Steunpunt Mantelzorg Synthese
Locatie: Synthese,
Bemmelstraat 2

Lezing
over kleurkanaries
ma 21 maart 20.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
Ons Genoegen
Locatie: De Schutroe

Meterik

Dorpraadsvergadering
do 17 maart 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

Pre Prilpop Fest
vr 18 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Tapzingen

Kronenberg
Voetbalquiz

za 19 maart 20.30 uur
Locatie: SV Kronenberg kantine

Rommelmarkt
met veiling
zo 20 maart 13.00-16.00 uur
Organisatie: fanfare Monte Corona
Locatie: De Torrekoel
Rommelmarkt

Meerlo

Apres Ski Party!
vr 18 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Prijsuitreiking IQuizut

zo 20 maart 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: café de Sevewaeg

Lezing Verlies, rouw
en troost
ma 21 maart 19.30-21.30 uur
Organisatie: Monuta Venlo
Locatie: café de Sevewaeg

Tienray

Voorstelling
‘Kom mee naar buiten
allemaal’
vr 17, za 18 en zo 19 maart
19.30 uur
Organisatie:
toneelvereniging Mimus
Locatie: Parochiehuis

za 19 maart 20.30 uur
Locatie: Het Brugeind

EK indoor modelstockcars
In de Mèrthal in Horst wordt op zaterdag 19 en zondag 20 maart voor de 22e keer het EK indoor modelstockcars
georganiseerd door SRP De Peeldrivers.

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

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

Voor dit evenement op zaterdag
19 maart en zondag 20 maart gaan
de Peeldrivers de Mèrthal omtoveren
tot een heus racecircuit. Hier gaan
deelnemers uit Nederland, België,
Duitsland, Engeland, Schotland en
de Verenigde Staten strijden om de
titel Europees Indoor Kampioen 2016.
Met als inzet de MPR Pijnenburg
wisseltrofee. Dit jaar heeft de
organisatie de inschrijvingen ruim
een week van te voren moeten
sluiten, omdat het maximale aantal
rijders bereikt was. Dat de vloer
van de Mèrthal optimaal geschikt
is blijkt uit de hoge snelheiden
die de stockcars de laatste jaren
bereiken. Op de rechte stukken halen

deze toch relatief kleine raceauto’s
topsnelheden van zo’n 80 tot 90
kilometer per uur.
Regiorijder en indoor kampioen
2015 Jeroen Janssen (Sevenum)
gaat weer in de Mèrthal aan de
start verschijnen, maar ook outdoor
wereldkampioen 2015 Mark Whittacker
(Engeland) en outdoor Europees
kampioen Maikel Rutten uit Pannerden
hebben zich ingeschreven voor dit
grote race-evenement. Ook wordt er
dit jaar weer een juniorfinale gereden,
waarbij regiorijder en Nederlands
kampioen junior 2015 Sven Versteegen
uit Melderslo van de partij is.
Voordat de deelnemers zich met
elkaar kunnen gaan meten op zondag

20 maart, krijgen ze de gelegenheid
om hun bolides optimaal af te
stellen op zaterdag 19 maart tijdens
de vrije trainingen tussen 12.00 en
17.00 uur. Zondag 20 maart beginnen
de voorrondes om 10.00 uur. Hierna
zullen om 14.00 uur de beste 24
rijders voor de kwartfinales bekend
zijn. Om 14.30 uur strijden de beste
24 rijders om een plaats in de halve
finale. Tussen de finales door is er een
demonstratie van Electro stockcars
(schaal 1:12). Na de laatste demo gaat
het programma om 17.30 uur verder
met de grote finale. Hierin strijden de
zes beste rijders van dit weekend.
Voor meer informatie, kijk op:
www.peeldrivers.nl
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Medische Religie
zorg
America

zondag
vrijdag

Heilige mis
kruisweg

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W 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
W 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
W 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
W 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

11.00
15.00

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag
vrijdag

Heilige mis
kruisweg

09.30
15.00

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
18 t/m 24 maart 2016
Beurskens, C.L.P.
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Op 15 april a.s. van 14.00 tot 17.00 uur trakteert het CDA Horst aan de Maas traditioneel
haar senioren uit de hele gemeente weer op een gezellige middag.
Deze middag vindt plaats in de grote zaal van cultureel centrum ’t Gasthoes. Medewerking hieraan
wordt verleend door o.a. Aaltied noëit te laat, Angelique Hesen, Zanggroep Schone Schijn,
Pierre van Helden en anderen. Het belooft weer een geweldig leuke middag te worden.
Entree is E 5,-. Daarvoor krijgt u de koffie of thee met iets lekkers van ons. Wij verheugen ons weer
op een volle zaal, die volop meezingt, meelacht en meesjoenkelt op de muzikale klanken en humor
van onze artiesten. Wilt u hierbij zijn: meld u zich dan snel aan, want vol = vol.
U kunt zich aanmelden bij Loes Wijnhoven: loes.john@hetnet.nl of 06 18699188
Annemie Craenmehr: a.craenmehr@gmail.com of 06 46376987
Judith Geurts: geurts.judith@gmail.com of 0623003136

Horst (Lambertus)
zaterdag
Heilige mis
18.00
zondag
Heilige mis
10.30
maandag
Heilige mis
18.30
aansluitend boeteviering
dinsdag
Heilige mis
09.00
		
Aanbidding
09.25
donderdag Heilige mis
18.30
vrijdag
Kinderkruisweg 16.00
		
Kruisverheffing 18.30
		

Kronenberg

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
vrijdag
		

Heilige mis
Rozenkrans
Kruisweg

17.30
17.30
15.00

vrijdag
zaterdag
		

kruisweg
Heilige mis

15.00
19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Gebiedsteams

Gezellige Seniorenmiddag
op 15 april 2016 in c.c. ’t Gasthoês

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Binnen R&D Services ondersteunt de afdeling Farm het veredelingsonderzoek en de zaadproductie
op facilitair en teelt technisch gebied. De afdeling Farm is gespecialiseerd in planten opkweek,
plantenteelt en teelt van groente zaden. De uitvoerende werkzaamheden vinden plaats in
kassen, op vollegronds percelen, tunnels, laboratoria of in klimaatcellen. Voor deze afdeling is
Bayer - Vegetable Seeds op zoek naar diverse ambitieuze kandidaten voor de volgende functies:

Farm worker

• In deze functie houd je je bezig met gewasverzorging, dat o.a. bestaat uit onkruid wieden,
bestuivingswerk, oogsten en/of laboratorium werk.
• Je bent in het bezit van een LBO+ / MBO opleiding in een groene studierichting
(bijvoorbeeld MTuS of overeenkomstig) of/en vergelijkbare werkervaring.

Farm technician

• Na een ruime inwerkperiode zelfstandig, individueel of in een groep kunnen opereren bij de
uitvoering, de coördinatie of het begeleiden van alle werkzaamheden gerelateerd aan projecten
waarvoor Farm verantwoordelijk is.
• Je bent in het bezit van een LBO+ / MBO opleiding in een groene studierichting (bijvoorbeeld MTuS
of overeenkomstig) of/en vergelijkbare werkervaring. Tevens heb je ervaring in het begeleiden van
(tijdelijke) medewerkers bij diverse projecten op alle voorkomende werkplekken.

Farm technician specialist allround

• Na een ruime inwerkperiode werk je zelfstandig, of in een groep aan de uitvoering, de coördinatie
of het aansturen van alle werkzaamheden gerelateerd aan projecten waar Farm verantwoordelijk is.
Tevens ben je betrokken bij het plannen en zorgdragen voor de uitvoering van specialistische Farm
taken voor projecten (in afstemming met interne opdrachtgevers).
• Je bent in het bezit van een MBO opleiding in een groene studierichting (bijvoorbeeld MTuS
of overeenkomstig) of/en vergelijkbare werkervaring. Tevens heb je ervaring met het aansturen
van medewerkers.

Specialist kastechniek

• Binnen het Kassenteam specialiseer je je onder andere op technisch onderhoud van kassen en
kasinstallaties, bied je ondersteuning/advies aan gebruikers van klimaat-, watergeef- en cv-systemen.
Tevens ben je verantwoordelijk voor begeleiding en opleiding van (tijdelijke) medewerkers bij diverse
kasprojecten.
• Je bent in het bezit van een MBO+ / HBO-opleiding in tuinbouw met affiniteit voor techniek en
glastuinbouw (water, energie en klimaat) ook in relatie tot telen van gewassen. Ervaring met moderne
klimaatcomputersystemen is een pré.

INFORMATIE & SOLLICITATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Keunen,
Farm Foreman Kassen, tel. 06 22 37 17 95 of Ad Braat,
Farm Foreman Imkerij tel. 06 22 55 82 53. Voldoe je aan het
profiel en heb je belangstelling? Stuur dan je sollicitatiebrief en
CV per mail naar recruitingnl@bayer.com voor 31 maart 2016.

Passion to innovate | Power to change
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WASSEN & DROGEN INRUILWEKEN!
NU EXTRA HOGE KORTING BIJ INRUIL VAN UW OUDE
ENERGIEVERSLINDENDE WASMACHINE OF DROGER!
Noelle
Witgoed Specialist
:

DIT GELDT VOOR ZOWEL WERKENDE ALS NIET WERKENDE WASMACHINES EN WASDROGERS

MAX.

7

1400

TOEREN

KG

MAX.

7

599,-

999,-

KORTING

GRATIS
BEZORGEN

SAMSUNG

WASMACHINE WF70F5E5P4WEN

KORTING

200,-

-/-

-/-

GRATIS

NU

399,-

r&DP#VCCMFUFDIOPMPHJFmXBTFGGFDUJFGNFULPVEXBUFS
r,PPMCPSTUFMMP[FNPUPSNFUKBBSHBSBOUJF

* NA 100,- REFUND VIA MIELE

KG

BEZORGEN &
INSTALLEREN

MIELE

WARMTEPOMPDROGER TKB150

200,-

NU

799,*

r4UBSUVJUTUFM SFTUUJKEXFFSHBWF
r1FSGFDU%SZmESPPHVXXBTHPFEUPUPQEFHSBBEOBVXLFVSJH

INRUIL
ACTIES!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

