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Tot volgend jaar!
De schmink is van het gezicht gewassen, het kostuum hangt terug in de kast en langzaam maar zeker is het weer tijd voor het leven van alledag. Drie dagen lang vierde
Horst aan de Maas carnaval. Het begon met de sleuteloverdracht in ’t Gasthoês in Horst op zondag 26 februari, waar burgemeester Kees van Rooij de ‘macht’ overdroeg aan de
prinsen, en eindigde carnavalsdinsdag 28 februari. Traditioneel is er dan nog het ‘hieringschelle’ op Aswoensdag en dan is het weer een jaar wachten tot 11 februari,
carnavalszondag 2018. Gelukkig hebben we de foto’s nog.

Project Galena: satellietpilot in Horst
Het centrum van Horst vormt samen met de steden Bordeaux in Frankrijk en Warschau in Polen een pilot voor
logistieke toepassingen van de nieuwe satellieten in het Europese project Galena. In het kader van dat project deed
het Centrummanagement Horst samen met pimpunt, foodbar Gember, supermarkt Plus Lucassen en kledingwinkel
Dwarz op vrijdag 24 februari een test met het ophalen en volgen van pakketjes met de nieuwe satellieten.
Galileo is een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, ter vervanging
van het Amerikaanse GPS-systeem.
In het Europese project Galena
wordt gekeken hoe deze satellieten
toegepast kunnen worden, bijvoorbeeld op het gebied van gps-tracking
van pakketjes. In samenwerking met
het Centrummanagement Horst en
het pimpuntconcept uit Horst, dat
zich richt op het revitaliseren van
winkelkernen en winkelstraten op
het gebied van online verkoop, werd
deze middag de apparatuur getest.

Die testen vinden plaats in Warschau en
Bordeaux, maar ook in Horst. “Een van
onze mede-aandeelhouders is een
Belgisch bedrijf dat aangesloten is bij
het Galena-project, dus de link was
snel gelegd”, aldus Eric Brouwers van
pimpunt. In Horst werd de apparatuur
getest bij Gember, Plus Lucassen en
Dwarz. Met een elektrisch voertuig van
Rutten Handel & Transport uit Lottum
werden pakketjes opgehaald bij de
winkels en met behulp van de satellieten werden deze gevolgd naar een
depot in Lottum en uiteindelijk naar

het afleveradres. Het gebruik van de
Galileo-satellieten heeft verschillende
voordelen ten opzichte van de oude
Amerikaanse satellieten, stelt Bart van
Nieuwenhuizen van het project Galena.
“Dit is een nieuwer systeem. Nu kunnen we op de centimeter nauwkeurig
aflezen waar een pakketje zich bevindt,
in plaats van op de meter nauwkeurig.” Ook kan met het nieuwe systeem
een pakje in ‘real time’ gevolgd
worden, zowel buiten als binnen
een distributiecentrum of depot. Van
Nieuwenhuizen: “Dat heeft voordelen

voor de consument en de bezorgdienst.
De consument weet precies hoe laat
een pakketje wordt bezorgd en kan dus
gemakkelijker regelen dat er iemand
thuis is om de post aan te nemen. Voor
bezorgers betekent dit dat ze veel minder vaak tevergeefs voor iemands deur
staan.” Een gezamenlijke bezorgdienst
zoals in deze pilotdag werd onderzocht,
past goed binnen toekomstplannen van
Centrummanagement Horst. Hans den
Bekker van het Centrummanagement:
“Dit jaar willen we nog een gezamenlijk webshop voor ondernemers in het
centrum van Horst opstarten. Daarvoor
werken we onder andere samen met
pimpunt.” Brouwers: “Er gaan ontzettend veel aparte bedrijven met pakjes
aan de haal. DHL, GLS, UPS, noem maar

op. Het zou veel gemakkelijker zijn
als dit in één lokale bezorgdienst
zou worden geregeld. Dat is voor de
ondernemers in Horst ook gemakkelijk, want alleen kun je relatief
weinig beginnen.” De Galena-pilot
in Horst verliep volgens plan.
Van Nieuwenhuizen: “In de toekomst
gaan we de apparatuur voor langere
periodes testen, bijvoorbeeld een
hele maand. Voor de nieuwe pilot
staat Horst zeker op het lijstje met
kandidaat regio’s.” In 2020 zijn alle
Galileo-satellieten gereed en kunnen
zij gebruikt worden voor logistieke
doeleinden. Hans den Bekker:
“We zouden er dan graag gebruik van
gaan maken en Horst zo innovatief op
de kaart zetten.”
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Het reilen en zeilen op een stembureau
Voordat we op 15 maart onze stem uit kunnen brengen tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen, dient er nog heel wat te gebeuren. Zo worden
stemhokjes van zolder gehaald, de stembureaus ingericht en krijgen de
leden van het bureau hun instructies.

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.

aanmelden als lid van een stembureau,
geeft Henri de Groof van de afdeling
Burgerzaken van gemeente Horst aan
de Maas aan. “Wel dien je van tevoren
een voorlichtingsavond bij te wonen of
e-learningcursus te volgen.”
Voordat de inwoners kunnen gaan
stemmen, worden de stembureaus
ingericht. Daar zorgen Henk Baltussen
en zijn collega’s van Gemeentewerken
voor. “De stemhokjes en containers waarin de stembiljetten zitten,
staan door het jaar heen op zolder”,
vertelt Baltussen. “Een paar dagen
voor de verkiezingen halen we alles
tevoorschijn en nummeren we de
stemhokjes. Elk stembureau krijgt drie
hokjes. Daags voordat er gestemd gaat
worden, brengen we de spullen rond.
Dat moet allemaal op één dag gebeuren, dus daar is een goede planning
voor nodig. De dag na de verkiezingen
ruimen we alles weer op.”

Oplage 19.400 exemplaren

Vroeg uit de veren

Horst aan de Maas telt 23 stembureaus verdeeld over de dorpen.
Elk stembureau heeft minstens drie
leden: één voorzitter en twee stembureauleden. In principe kan iedereen
die achttien jaar of ouders is zich

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

Colofon

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Op de verkiezingsdag zelf moeten de stembureauleden vroeg uit de
veren. De stembureaus openen namelijk al om 07.30 uur. Voor de uit Horst
afkomstige Francien Janssen betekent
dat dat ze extra vroeg op moet staan.
Zij is namelijk voorzitter van het stembureau in Griendtsveen. “Ik heb ook
wel eens op het stembureau in Horst
en America gezeten”, zegt ze. “En sinds
een jaar of vier ben ik voorzitter van
het stembureau in Griendtsveen. Dat is
erg leuk om te doen. Ik doe dit samen

Henk Baltussen zet de stembussen klaar
met mijn dochter Juul en Nikky van
Kuijck, de dochter van een collega.”
De drie zijn vanaf een uur of zeven ’s
ochtends op het stembureau te vinden.
“We zetten de spullen klaar en zorgen
onder meer dat de bewegwijzering
klopt.”
De taken van die dag worden over
de drie stembureauleden verdeeld.
De Groof: “Zo neemt de voorzitter
onder andere de stempas in ontvangst
en controleert of de persoonsgegevens overeenkomen met die op het
legitimatiebewijs. Daarna noemt hij
het stempasnummer op de stempas

op en het tweede stembureau lid
controleert of dit nummer voorkomt in
het negatieve kiesregister. Hierin staan
alle stempasnummers waarmee niet
gestemd mag worden. Het derde
stembureaulid zit bij de stembus
en controleert of de kiezer ook het
stembiljet in de stembus deponeert
dat hij ontvangen heeft.” Om 21.00
uur sluit het stembureau. En dat gaat
heel o
 fficieel vertelt Janssen. “Eerst kijk
ik buiten of er nog iemand aankomt.
Is dat niet het geval dan zeg ik: ‘Het
stembureau wordt gesloten.’ Daarna
gaan we de stemmen tellen.” De Groof:

“Elk stembiljet wordt door tenminste
twee leden gecontroleerd. Overigens
mogen mensen die dit willen bij het
tellen van de stemmen aanwezig zijn.”
Met zo’n 250 stemgerechtigden
loopt het niet storm in Griendtsveen.
“Het is het kleinste stemburau in Horst
aan de Maas. Dat maakt het voor mij
juist zo speciaal”, zegt Francien Janssen.
“Het is een lange zit, want in tegenstelling tot bij andere stembureaus
wisselen wij niet halverwege de dag.
Er hangt echter zo’n gemoedelijke
sfeer. Ik heb echt mijn hart verpand aan
Griendtsveen”, lacht ze.

Stichting BuitenGewoonBereikbaar
officieel opgericht
Stichting BuitenGewoonBereikbaar is op 24 februari officieel opgericht. De stichting gaat ervoor zorgen dat er glasvezel wordt aangelegd in het buitengebied van Horst aan de Maas.
De gemeenteraad van Horst aan de
Maas gaf in december 2016 groen licht
aan BuitenGewoonBereikbaar om
glasvezel te realiseren in het
buitengebied van Horst aan de Maas. De
stichting kan door garantstelling van de
gemeente een lening van 4,5 miljoen
euro afsluiten bij de Bank Nederlandse
Gemeenten, om zo het glasvezelnetwerk
op te zetten. Toen werd ook besloten dat
BuitenGewoonBereikbaar geen

coöperatie, maar een stichting zou
worden. Op deze manier heeft
gemeente Horst aan de Maas meer
invloed op de samenstelling van het
stichtingsbestuur en kan zij zo waar
nodig beter ingrijpen.
Het bestuur van BuitenGewoon
Bereikbaar bestaat uit voorzitter Jeroen
Achten uit Grubbenvorst, secretaris Ben
Donders uit Kronenberg, penningmeester
Tristan Smits uit Sevenum en bestuurslid

Leon Coenders uit Grubbenvorst. Op
dit moment is de stichting bezig met
de aanbesteding van het aanleggen
van het netwerk. Om het risico van
ongeoorloofde staatssteun in verband
met de garantstelling van de gemeente
te voorkomen, is gekozen voor een
openbare aanbesteding. “Deze procedure
kost meer tijd dan niet-openbaar
aanbesteden”, legt voorzitter Achten
uit. “We zouden liever gisteren dan

over enkele maanden willen starten,
maar zorgvuldigheid is gewenst. Het
gaat immers om een investering
van enkele miljoenen euro’s.”
BuitenGewoonBereikbaar realiseert
zich dat het geduld van de deelnemers
van het netwerk op de proef wordt
gesteld. “Maar het belangrijkste is dat
er glasvezel komt. Daar hebben we het
volste vertrouwen in en daar werken we
hard aan”, aldus Achten.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Aanbieding
D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

Efkes Anders

€22,00

2-gangen keuzemenu

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:
RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

www.halloaanbieding.nl
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Zangduo vuur aan de
schenen gelegd
Het Horster zangduo Huub en Chris werd maandagochtend 27 februari flink het vuur aan de schenen gelegd.
In een persconferentie, belegd door de Ald Preense van carnavalsvereniging D’n Dreumel, moesten zij zich verantwoorden voor daden uit het verleden. De vraag was namelijk: hadden zij de Alde Knoeper wel eerlijk verdiend?
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Geen analyse
verkeersveiligheid
Limburgs deel A73
Er komt geen extra onderzoek naar de verkeersveiligheid van het
Limburgse gedeelte van de A73. Dat laat minister Melanie Schultz van
Haegen van Infrastructuur en Milieu weten naar aanleiding van kamervragen van drie VVD-leden. Wel wordt er een extra veiligheidsanalyse
uitgevoerd op het gedeelte van de A73 tussen Boxmeer en Cuijk in
Brabant.
Drie kamerleden van de VVD
riepen de minister begin februari op
om eens goed te kijken naar hoe
de verkeersveiligheid en de doorstroming op de A73 verbeterd zou
kunnen worden. Aanleiding voor hen
was het grote aantal ongelukken
dat op de snelweg plaatsvond. De
minister geeft nu aan wel aanleiding
te zien voor extra analyses voor het
Brabantse gedeelte van de snelweg,
maar niet voor het deel van de weg
in Limburg. “Uit ongevallenregistratie
blijkt dat het risico op een ongeval
op het grootste gedeelte van de A73
in Brabant en Limburg kleiner is dan
het gemiddelde risico op een ongeval
op een vergelijkbare weg elders in

Chris Winkelmolen en Huub Cox
kregen begin februari de Alde Knoeper
uitgereikt. Deze onderscheiding
wordt jaarlijkse door de Alde Preense
gegeven aan degene die zich volgens
hen verdienstelijk heeft gemaakt voor
de carnaval in het algemeen en voor
d’n Dreumel in het bijzonder. Enkele
leden van de Ald Preense vroegen zich
echter af of dit wel helemaal terecht

was. Zo ontvoerde het duo in 2000
namelijk de scepter van prins Antoine
I, stuurde vervolgens een dreigbrief
en liet via een video weten dat het
menens was. Ook werden enkele van
hun liedjes door de aanwezige ‘pers’
onder de loep genomen en werd in
twijfel getrokken of ze wel de eerlijke
winnaars waren van de Liedjesavond.
“Donald Trump behaalde tegen alle

verwachtingen in de Amerikaanse
verkiezingen, jullie wonnen tegen alle
verwachtingen in de Liedjesavond.
Zat hier ook de Russische maffia
achter?”, vroeg oud-prins Paul III
zich af. Het duo wist zich uiteindelijk
goed genoeg te verweren, om de
Ald Preense ervan te overtuigen dat
ze de onderscheiding toch hadden
verdiend.

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

Nederland”, aldus de minister. Op het
traject Cuijk-Boxmeer is het risico wel
groter dan gemiddeld.
Op het Limburgse gedeelte van de
weg vonden in vijf jaar tijd wel meer
dodelijke ongelukken plaats dan op
het Brabantse stuk. Tussen 2011 en
2015 waren dat er acht in Limburg,
terwijl dat er in Brabant maar één
was. Volgens Rijkswaterstaat zijn
ongevalcijfers betrouwbaarder dan
een dodental, omdat deze de verkeersveiligheid beter weergeven.
Daarnaast geeft de minister aan
dat hoewel de filedruk op de hele
A73 afgelopen jaren is toegenomen,
dit meer geldt voor het Brabantse dan
het Limburgse deel.

OPRUIMING
ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

Topkwaliteit meubelen, spectaculaire prijzen
Interieurvering, diverse stof- en leersoorten
Ruime keuze. Inclusief garantie
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC, vinyl, vloerbedekking, gordijnen en raamdeko
Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils
Nu binnen!
Piet Mondriaanstraat 1 Deurne
0493-342678
www.vanhoutenjanssen.nl

Italiaanse kruiden

Wereldrecordpoging
langste polonaise
Op het Dendron College in Horst werd op vrijdagmiddag 24 februari een poging gedaan om het
wereldrecord langste polonaise te verbreken. Leraar Rob van der Beele mocht als prins van carnavals
vereniging De Stronk van de school voorop gaan in de stoet. Prins Rob I hield samen met prinses Mai
en adjudant Henk de Visser deze middag ook receptie op de school. “Prins zijn van het Dendron College
is best bijzonder”, laat Van der Beele weten. “Het rijk waar je over heerst is slechts 1 hectare groot,
maar toch mag ik 2.300 takken en twijgen aanvoeren uit een voedingsgebied nog groter dan
Horst aan de Maas.”

Diverse soorten. Ø 14 cm.
3 stuks 8.97

5.-

3 VOOR
open
zondag 5 maart
.00 uur
van 12.00 tot 17

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 9. GELDIG VAN 02-03 T/M 08-03. OP=OP
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Au revoir...
Dankbaar voor al het vele mooie dat wij samen
hebben beleefd, maar met intense droefheid,
geven wij kennis dat na een zorgzaam leven toch nog
plotseling van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, schoonzus en tante

Toos van den MunckhofMeulenbeld
echtgenote van

Jeu van den MunckhoF †
Zij overleed op de leeftijd van 91 jaar.
Goch (D) Wim en Birgit
Mieke en Tjeerd, Stijn, Sem
Horst Ger (†)
Horst Anneke (†)
Familie Meulenbeld
Familie Van den Munckhof
5961 TT Horst, 22 februari 2017
Harrie Driessenstraat 3
De plechtige uitvaartdienst is gehouden op zaterdag 25 februari;
aansluitend hebben wij mam begraven bij pap en Anneke
op het R.K. Kerkhof in Horst.

Ouder Event SvS. Xtra4people
11 maart: ‘’Schatten voor Schatten’’
Ouder Event, bewust communiceren
met kinderen! www.xtra4people.nl,
facebook, Maryse 06 51 78 70 32.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
www.hulpaanhuislimburg.nl Bent u
op zoek naar hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Taxus-laurier-hortensia’s. Taxus
v.a. €1,50, veel srt. hortensia’s (o.a.
limelight, annabelle) laurier, Heesters
(op stam), bodembedekkers, bomen.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel 06 40 32 71 08.
Workshop begrijpend lezen VO
3 lessen op 18, 25 maart en 1 april.
Verbeter je punten voor teksten.
Leer hoe je teksten beter kunt
begrijpen. Kosten 90,00. Reach Up ook
voor andere leerproblemen.
T: 06 50 27 19 73 info@reachup.nl
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
Gratis WOZ bezwaar. Gratis WOZ
bezwaar maken? Wij doen het
vakkundig voor u. Afgelopen jaar ruim
80% succes. Groengoed makelaardij
077 398 75 76 info@groen-goed.nl
Uw tuin? Mijn zorg!
Voor alle werkzaamheden in en
rondom uw tuin, bent u hier aan het
juiste adres. Jarenlange ervaring.
Deskundig advies en deskundige
uitvoering. Bel: 06 52 62 47 14.

Horst Marcel

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.

Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Te koop tulpen in diverse kleuren.
Geopend van ma. t/m za. Gesloten
van 12:00u tot 13:00u. Pubben C.V.
Helenaveenseweg 8B Sevenum.

Nieuw: rommelmarkt Manege
Wieneshof. Zo 12 mrt Rommelmarkt
Manege Wieneshof Hagelkruisweg 25
Horst 9-15.30 aanmelden
www.hh-marktkramen.nl
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Geboren

Noud
17 februari 2017
Zoon van Jeroen Peeters
en Lisa Huijs
Van Vlattenstraat 73
5975 SE Sevenum

Gevraagd antieke en brocante
kleine spullen. Tel. 06 52 85 93 48.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.

Dendron College

Hans Litjens &
Tessa
van de Munckhof
geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 10 maart 2017
in het Parkhotel Horst.
U bent van harte welkom
op onze receptie van 18.30
tot 20.00 uur in het Parkhotel
Horst, Tienrayseweg 2 Horst.

Woonruimte gezocht voor 4 Poolse
medewerkers van april tot en met
september. Tel. 06 22 90 57 01.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

VLEESWARENKOOPJE

100 gram varkensfricandeau
plus 100 gram tonijnsalade

samen 3 euro

Botermalse kogelbiefstuk 3 stuks € 7,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm., tel. 06 24
19 24 01, Businesscentrum Horst.
Auto’s gevraagd. Loop, sloop,
motorschade of veel km’s.
Contant geld en vrijwaring ter plaatse.
Tel. 06 54 97 63 59.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl
Schilder nodig? JBSchilderwerken.
Degelijk, betrouwbaar met overleg.
Voor een vrijblijvende offerte.
Tel. 077 475 09 80 – 06 11 35 09 70
Belfeld.

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Certificaat
Bewegen en
sport
Het Dendron College in Horst
heeft onlangs het certificaat
Bewegen en Sport behaald.
De school noemt het behalen van
het certificaat een beloning voor
alle inspanningen.
De gymsectie van het Dendron
College verzorgde al een ruim
aanbod aan sport- en beweegactiviteiten voor leerlingen en hun
personeel. Zo kunnen leerlingen
meedoen aan een sponsorloop,
ski-kamp en is er het schoolvak BSM,
waar veel aandacht aan sport wordt
besteed. Vanaf schooljaar 2016-2017
kunnen leerlingen ook meedoen aan
het project Dendron beweegt.
Dendron wil daarmee een verbindende schakel tussen sport in de
regio zijn. Leerlingen organiseren
elke maand zelf een sportactiviteit
voor wisselende doelgroepen. De
middelbare school was al een gezonde school op het gebied van roken,
alcohol en drugs. Horst aan de Maas
maakt deel uit van een regio met de
ambitie om in 2025 de groenste en
gezondste regio van Europa te zijn.

REPARATIE EN ACCESSOIRES

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Kinderjury
kiest voor
Clevers
De kinderjury van de IJsVakwedstrijden heeft een ijscoupe
van IJssalon Clevers uit Grubbenvorst aangewezen als lekkerste
creatie. De IJsVak-wedstrijden
vonden plaats tijdens de IJsVakBeurs op dinsdag 21 en woensdag
22 februari in Uden.
Het thema van de wedstrijden
was dit jaar hazelnoot. Deelnemers
aan de Gouden IJsspatel mochten
hun beste hazelnootijs laten proeven door een jury, bestaande uit
Meester IJsbereiders, consumenten
en foodfanaten. Voor het eerst was
er dit jaar een kinderjury, bestaande
uit drie kinderen tussen 8 en 10 jaar
oud. Zij kozen als favoriet een ijscreatie van Kay Lommen van IJssalon
Clevers in Grubbenvorst. Hij maakte
een ijscoupe met hazelnootijs,
bananenijs en amandelijs, in laagjes
opgebouwd met yoghurtmousse,
karamelsaus, Bastognecrunch en
verse banaan. De Gouden IJsspatel
was voor De Cremerie in Arendonk.

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
4 maart 2017

IJsVak-wedstrijden

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

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

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

www.theoarts.com

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL
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‘Ook voor niet-carnavalsvierders moet
er iets te doen zijn’
Carnaval. Het feest is beneden de rivieren immens populair en ook in Horst aan de Maas wordt het uitgebreid
gevierd. Veel mensen starten op vrijdag al met vieren en gaan door tot in de laatste uurtjes op dinsdagavond. Toch
is carnaval niet voor iedereen weggelegd.
In 2015 vierde, volgens een
onderzoek, 51 procent van de
Limburgers carnaval. Bijna de helft van
de Limburgers vierde het volksfeest
dat jaar dus niet. Ook dit nieuwsblad
concludeerde naar aanleiding van een
onderzoek met het inwonerspanel dat
net minder dan de helft van de inwoners dit jaar carnaval gaat vieren. Ook
dit jaar zijn er dus weer veel mensen
die geen carnaval vieren. Sommigen
vertrekken naar de Alpen om op win-

tersport te gaan of zoeken de zon op in
de warmere oorden. Anderen werken
tijdens carnaval gewoon door. Er zijn
ook mensen die de carnaval bewust
mijden. Maar wat doen deze mensen
dan wel tijdens de carnavalsdagen?
Hoewel carnaval in Horst aan de
Maas volop wordt gevierd met onder
andere optochten, boerenbruiloften,
de parade en de sleuteloverdracht,
werden er binnen de gemeente
ook alternatieven voor de carnaval

geboden. Muziekcafé Cambrinus in
Horst organiseerde op carnavalszondag
bijvoorbeeld een ‘Carnavalsvrije zone’.
Wel open dus, maar geen carnaval.
Ook Museum De Locht in Melderslo
was tijdens carnaval gewoon open. Er
werden op zondag volop activiteiten
georganiseerd, net als normaal.
Het was dan ook aardig druk in het
museum. Will Thijssen van De Locht:
“Ook voor niet-carnavalsvierders moet
er iets te doen zijn tijdens deze dagen.”

Het museum krijgt normaal gesproken
tijdens carnaval ook genoeg bezoekers
om gewoon open te zijn. “Vandaag
hebben we er al zeker negentig
mogen verwelkomen. Het zijn vooral
toeristen, ik heb er al uit Rotterdam
gesproken vandaag, en ook wat uit
Duitsland,” vertelt Will. Toch komen
ook mensen van beneden de rivieren
tijdens carnaval naar museum De Locht.
Zij verkiezen dus een dagje museum
boven carnaval. “Ook uit Venlo, Baexem
en Eindhoven heb ik al mensen gezien
vandaag.”
Claudia en Jolanda komen uit
Born, in de buurt van Sittard en zijn

op vakantie in Arcen. Hoewel ze
hartstikke Limburgs zijn, vieren ze
geen carnaval, maar brengen ze een
bezoekje aan museum De Locht op
carnavalszondag. “Carnaval, daar
hebben we geen zin in,” vertellen
ze “We houden niet van het verkleden en ook niet van het drankfestijn
dat bij carnaval hoort.” Dat wil niet
zeggen dat ze iets tegen carnavalsvierders hebben, integendeel.
“Wij houden niet van het feest, maar
iedereen mag lekker zelf weten wat
hij doet tijdens carnaval. Wij kiezen er
gewoon voor om het niet te vieren,”
zeggen de twee lachend.

Raad van State

Sluiting drugspand America terecht
Burgemeester Kees van Rooij van gemeente Horst aan de Maas heeft in 2015 terecht een woning aan de
Zwarte Plakweg in America gesloten, omdat daar drugs was aangetroffen. Dat oordeelde de Raad van State op
woensdag 22 februari.
Van Rooij besloot de woning in
America voor zes maanden te sluiten,
toen daar tijdens politiecontroles in
2014 en 2015 gedroogde henneptoppen
werden aangetroffen in de slaapkamer, op zolder en in een caravan. Ook

01

werden grote hoeveelheden muntgeld,
zakjes waarin wiet en hasj worden
aangeboden en afval van een xtc-lab
gevonden in het pand. De burgemeester
besloot het pand voor zes maanden
te sluiten, met ingang van 20 maart

2015. De bewoner van het pand was
het niet eens met het besluit van de
burgemeester en ging in beroep tegen
het besluit. Volgens hem zou de drugs
11
die in 2014 en 2015
in zijn woning werd
aangetroffen geen09
hennep zijn, maar

winkel&bedrijf
Ad vertorial

Nieuwe pedicurepraktijk

Innovatieve laserbehandeling
tegen schimmelnagels
Sinds kort heeft Elian Poels in Sevenum haar eigen pedicure praktijk aan huis. Hier combineert ze haar
interesse voor voetverzorging met ondernemerschap. In haar praktijk kan men niet alleen terecht voor algehele
voetverzorging, ook voor een behandeling tegen schimmelnagels en kalknagels ben je bij Pedicure Elian aan
het juiste adres.
De 28-jarige onderneemster wil zich door de innovatieve laserbehandelingen graag
onderscheiden. “Als pedicure zie je vaak dat mensen zich geen raad weten
met een schimmelnagel. Het is een hardnekkige aandoening waarvoor
men eigenlijk alleen terecht kan bij de huisarts. De behandeling die ik in
de praktijk aanbied, heeft in tegenstelling tot die van de huisarts, geen
bijwerkingen.

Een van de weinigen in Nederland
Met dit laserapparaat kan ik de nagel vrijwel pijnloos behandelen en
is er na veelal zes weken een positief resultaat te zien.” Pedicure
Elian is een van de weinige praktijken in Nederland die met dit
laserapparaat werkt en biedt daarmee in Sevenum en omgeving een
unieke mogelijkheid. Ze benadrukt dat ze daarnaast ook algehele
pedicurebehandelingen uitvoert en men tevens terecht kan voor het
aanbrengen van (gel)nagellak.
“Het is het totaalplaatje wat het voor mij zo interessant maakt.
Ik wilde graag met mijn ervaringen als verpleegkundige voor mijzelf
beginnen en doordat de praktijk aan huis gevestigd is, kan ik de
dagelijkse zaken van thuis combineren. Daarnaast kan ik mij door
middel van cursussen blijven ontwikkelen en het verzorgende
aspect wat ik zo mooi vind toepassen in mijn werk.”

hennepresten daterend uit 2009. In dat
jaar werd bij de man een hennepdrogerij in zijn woning ontdekt, waarvoor hij
strafrechtelijk veroordeeld is. Op deze
manier wordt hij ten onrechte tweemaal gestraft, voert hij aan. Daarnaast
had de burgemeester meer rekening
moeten houden met de financiële situatie van bewoner van het pand, vindt
deze. Volgens de Raad van State heeft

burgemeester Van Rooij terecht het
pand gesloten, omdat er volgens hem
een grotere hoeveelheid dan vijf gram
softdrugs, een zogenaamde handelshoeveelheid, werd aangetroffen. Het
is toegestaan om maximaal vijf gram
softdrugs in bezit te hebben voor eigen
gebruik, bij grotere hoeveelheden is
het aannemelijk dat het gaat om drugs
bestemd voor de verkoop.

ROMMELMARKT
HORST
5 maart

Mérthal 9.30 tot 15.30 uur
Gasthuisstr 30, 5961 GA A73 afrit 11

www.ikzoektuingrind.nl

2 april MEGA Carbootsale Horst

tel. (077) 320 97 00

Deelnemen zie:

www.carbootsalehorst.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

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

Pedicure Elian, Zeesweg 7 Sevenum
T 06 44 03 49 90
www.pedicure-elian.nl

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Zorg Zaken
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van
Awbz naar Wmo, de Participatiewet en Jeugdwet. De SP heeft zich altijd
kritisch opgesteld hierbij en had al een WMO werkgroep. Een meldpunt
werd opgericht voor alle zaken die er misgaan, maar ook zaken die goed
gaan. Goed volgen en daar waar nodig bijsturen of mensen bijstaan,
de weg wijzen.
Op vraag van de SP is er een
thema-avond georganiseerd waarin
achter de schermen gekeken werd
hoe de zorgtaken in de praktijk
opgepakt worden. Hoe gaat nu zo’n

keukentafelgesprek? Hoe regel je al
die zorgtaken? Frank Spreeuwenberg
werd door een inwoonster benaderd
omdat ze zich zorgen maakte over de
herindicatie. Door in gesprek te gaan

met de inwoonster en, in overleg
met haar, de knelpunten en zorgen
met de verantwoordelijk wethouder
en de verantwoordelijk ambtenaar te
bespreken werden deze zorgen voor
een groot deel weggenomen. Dit naar
tevredenheid van zowel de inwoonster
als de wethouder en ambtenaar.
Frank is als toehoorder aanwezig
mogen zijn bij het herindicatiegesprek.
Dit werd in eerste instantie argwanend
bekeken. Gaat iemand zich er niet mee

bemoeien die hier niks mee te maken
heeft? Achteraf is zijn betrokkenheid
met alle partijen teruggekoppeld en
vond men dit prima. De meldingen
vanuit het WMO meldpunt zijn
besproken met raad en wethouder.
Onze taak als gemeenteraadsleden
en SP-afdeling blijft natuurlijk om
dit goed te blijven volgen en daar
waar mogelijk verbeterpunten aan
te geven. Die hebben we eind 2016
dan ook aangegeven: ga op zoek

naar mogelijkheden om zorgelijke
zorgmijders op te sporen en probeer
deze mensen de zorg te geven die ze
nodig hebben. Een ander punt dat we
meegaven is dat de eigen bijdrage in
Horst aan de Maas aan de hoge kant
is. De wethouder heeft toegezegd dat
deze in 2017 omlaag gaat, maar we
blijven dit kritisch volgen.
Frank Spreeuwenberg,
SP Horst aan de Maas

Tweede Kamer? Zo doen we dat in Horst aan de Maas!
Zoals de meesten wel zullen weten staan de Tweede
Kamerverkiezingen weer voor de deur. Voor ons als PvdA Horst aan de
Maas een uitgelezen kans om weer eens een aantal (kandidaat) Tweede
Kamerleden uit te nodigen en in gesprek te gaan over de aanpak zoals we
die hier in Horst aan de Maas kennen.
Daarom komen op woensdag
8 maart Tweede Kamerlid Michiel
Servaes, woordvoerder buitenland
en al eerder op bezoek in onze
gemeente op 11 juli 2013 in
Lottum, en kandidaat-Kamerleden

Joost Reinaerts uit Heerlen en Ivonne
Voigt uit Venray bij ons op bezoek.
Samen met een aantal leden van de
PvdA Horst aan de Maas brengen zij
een bezoek aan ISK Internationale
SchakelKlas in Hegelsom. Hier wordt

voortgezet onderwijs gegeven aan
kinderen van arbeidsmigranten en
statushouders die in de gemeenten
Venray en Horst aan de Maas wonen.
De leerlingen focussen zich gedurende
twaalf tot achttien maanden
voornamelijk op taal. Daarna kunnen
ze beter en sneller instromen in het
reguliere voortgezet onderwijs. Er
is ook aandacht voor de sociale en
emotionele begeleiding van deze
jongeren.

Aansluitend wordt het gezelschap
ontvangen door Helmie van de Riet
in haar kleurrijke werkplaats Zonder
Gum. Daar gaan ze middels een korte
workshop de opgedane kennis en de
opgedane ervaringen op een creatieve
manier verwerken, en voorál ook de
creatieve hersenhelft aanspreken en
zichzelf en elkaar verrassen.
Omdat we iedereen de kans
willen geven zijn of haar vraag aan
Michiel Servaes te stellen, nodigen

we iedereen van harte uit om
tussen 17.30 en 18.30 binnen te
lopen bij Blok 10 in Horst. Niet door
een ingewikkelde thematische
bijeenkomst, maar gewoon onder
het genot van een kopje koffie of een
ander drankje die prangende vraag te
kunnen stellen. Graag tot 8 maart. Zo
doen we dat in Horst aan de Maas.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Samen onder een dak: doen!
Samenwerken en verbinden: dat lijken centrale thema’s te worden als
het gaat om het toekomstig gebruik van accommodaties door verenigingen en andere organisaties in Horst aan de Maas.
Afgelopen week presenteerden
de dorpen Meterik, Hegelsom, Horst
en America als eerste binnen de
gemeente hun toekomstplannen rond
het gebruik van accommodaties aan
de aanwezige raadsleden en de
commissie Samenleving.
Aanleiding van de presentaties

zijn de plannen van Horst aan de
Maas om het accommodatiebeleid te
herzien. Om een goed beeld te krijgen
van de huidige situatie en de verwachtingen van verenigingen in de eigen
kern, hebben dorpsraden afgelopen
maanden de eigen situatie geïnventariseerd. Door middel van vragenlijsten

komen de wensen en aandachtspunten van verenigingen naar voren.
Tijdens de avond werd al snel duidelijk dat veel verenigingen de wens hebben om accommodaties efficiënter te
benutten. Er is in sommige kernen spraken van een teruglopend ledenaantal bij
de verenigingen, maar ook zijn gebouwen soms verouderd en voldoen ze niet
meer aan de veiligheidseisen van deze
tijd. Dit vormt voor veel kernen reden
om, nog meer dan nu, samen te werken

en gebouwen met elkaar te delen. Het
woord ‘multifunctioneel’ werd dan ook
veel genoemd deze avond.
D66 vindt dit een goede ontwikkeling. Als verenigingen en organisaties de hand ineen slaan en samen
hun accommodatie vormgeven creëert dit kansen voor nieuwe initiatieven en duurzaamheid. Ook is dit
positief voor de in stand houding van
de kleine verenigingen die de cultuur
van een dorp vormen en de leefbaar-

heid dienen. Als we gaan denken
over het wel of niet sluiten van
accommodaties moeten we hier dan
ook zorgvuldig mee omgaan.
Voor D66 vormt de input van de
dorpsraden een belangrijke leidraad
van het accommodatiebeleid. Hierbij
zijn we realistisch, maar iedere stem
telt. We kijken uit naar de presentaties van de volgende dorpen.
Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas

Wij zijn op zoek naar een:

onderhoudsmedewerker/
lasser m/v
voor onze werkplaats. De werkzaamheden betreffen het onderhoud en
reparatie van de afzetcontainers en overige voorkomende werkzaamheden.
Dit is een fulltime functie.
Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert.

Interesse?
Meer info over deze vacature kun je
vinden op onze website www.delocht.nl
onder het kopje vrijwilligers.
Spreekt bovenstaande je aan dan kun je
contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator Henny Rouschop,
bereikbaar telefonisch 06-21534823 of
per mail: vc@museumdelocht.nl

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

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

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
02 maart 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
7 maart 2017
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de grifﬁer, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Voorstel tot het kennisnemen van de evaluatie van de prestatie-afspraken (uitvoeringsprogramma) 2016 en de nieuwe strategische
afspraken 2017-2021.
• Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Hilkensbergweg 5, Broekhuizen.
• Voorstel tot het opdracht geven voor het actualiseren van de Centrumvisie Horst en het
opstellen van een uitvoeringsprogramma.

Vraag over je belastingaanslag?
Stuur ons een appje!
Volgende week ontvang je jouw belastingaanslag in de brievenbus of
de Berichtenbox van MijnOverheid. Heb je een vraag over jouw
belastingaanslag? Stel deze dan gemakkelijk en snel via WhatsApp!
We zijn bereikbaar via 06 13 49 30 96.

• Voorstel tot het vaststellen van de Nota
reserve bovenwijkse voorzieningen 2017.
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Balie Werk en Inkomen
en Wmo gesloten

Let op! Op dinsdag 7 maart zijn de balies voor Werk en Inkomen en Wmo gesloten.
Vanaf woensdag 8 maart gelden weer de normale openingstijden.

Commissie bezwaren
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 7 maart
2017 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Hoorzitting gaat over 2 bezwaarschriften
gericht tegen Wob-besluiten m.b.t. informatie
ontwerp-bestemmingsplan Broek in Sevenum.

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.

Hoorzitting om 19.00 uur
Hoorzitting over bezwaar tegen invorderingsbeschikking verbeurde dwangsommen last onder
dwangsom Broek in Sevenum.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.

Start vervanging glascontainers
De bovengrondse glascontainers in Horst aan de Maas worden vervangen door ondergrondse glascontainers. De werkzaamheden kunnen op sommige plekken tijdelijk leiden tot enige
(verkeers)hinder.
Uitzonderingen
Een paar bovengrondse glascontainers blijven
nog even staan. Die worden op een later
moment vervangen. Ook komt er op een aantal
Dorp
Grubbenvorst
Grubbenvorst
Horst
Horst

Locatie
Wilhelminastraat
Mgr. Moorslaan
Weltersweide
P3, bij Jan Linders
supermarkt

Horst

Linnenstraat

Kronenberg

Meerweg

Melderslo

Beemdweg, bij
MFC de Zwingel
Luttelseweg
Van Vlattenstraat

Sevenum
Sevenum

plekken een container bij. Op twee plekken
komt de ondergrondse container op een andere
plek dan de huidige bovengrondse. De uitzonderingen staan in dit overzicht:

Wijziging
Deze glascontainer verdwijnt.
Hier komt een extra ondergrondse glascontainer bij.
Hier komt een extra ondergrondse glascontainer bij.
De bovengrondse containers blijven voorlopig staan
i.v.m. ontwikkeling Kloosterhof. Deze worden op
termijn vervangen door ondergrondse containers.
De glascontainer in de Linnestraat verdwijnt. Wordt
ondergrondse container naast brievenbus in de
Gasthuisstraat.
De bovengrondse container blijft voorlopig staan.
In de ontwikkeling van het achterliggende perceel
wordt een locatie voor de ondergrondse glascontainer
meegenomen.
Hier komt een nieuwe ondergrondse glascontainer.
Deze glascontainer verdwijnt.
De ondergrondse container wordt aan de overkant
van de huidige locatie geplaatst, in de groenstrook.

Schoner en minder lawaai
Bij een ondergrondse container ziet u slechts
drie buizen: voor wit, bruin en groen glas. Deze

containers zijn schoner en de omgeving ziet er
opgeruimder uit. Ook is er minder lawaai van
het breken van glas.

Een conifeer
uitgehaald?
Grof tuinafval kunt u elke zaterdag
tussen 12 en 16 uur gratis wegbrengen naar de gemeentewerf,
Americaanseweg 43 in Horst!
Fijn tuinafval kan in de tuinkorf.

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:
Horst
Blauwververstraat 30
Parklaan kavel 26 t/m 31
Hegelsom
Hagelkruisweg 20

Sevenum
Schenck van Nydeggenstraat 35
Snelkensstraat 24
Mgr. Verstraelenstraat 8

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Onteigening van onroerende
zaken in de gemeente Horst
aan de Maas voor de uitvoering van het bestemmingsplan
Californië 1

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Taxatieverslag WOZ inzien?
Wilt u naar aanleiding van uw belastingaanslag uw taxatieverslag WOZ inzien?
Dit kan voortaan op de website van
MijnOverheid. Ga naar www.mijn.overheid.nl
en klik op ‘Persoonlijke gegevens’ om

informatie over uw taxatieverslag in te zien.
Voor inloggen heeft u uw DigiD nodig.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Treinkaartjes zijn al duur genoeg’
Wie vaker met de trein reist, zal het vast wel eens overkomen zijn: geen plek om te zitten. Voor sommigen een grote bron van ergernis.
ConsumentenClaim heeft zelfs onlangs de NS gedagvaard voor overvolle treinen in de spits. De meerderheid van de inwoners van Horst aan de
Maas, 68 procent, vindt dat een zitplaats in de trein gegarandeerd moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Van de ongeveer 50 procent van de inwoners
die wel eens met de trein reist, geeft de
meerderheid aan bijna altijd een zitplaats te
kunnen vinden. Al is dat wel als zij buiten de spits
reizen. “Toen ik studeerde, een aantal jaar
geleden, was het een zeldzaamheid om een
zitplek te bemachtigen. Tegenwoordig reis ik meer
buiten de spitsuren, dus is dat makkelijker”, zegt
deze persoon. Zo’n 11 procent zegt vaker niet dan
wel te kunnen zitten in de trein. “Na Eindhoven is
de trein vaak overvol”, geeft een ander aan.
De meerderheid van de treinreizigers vindt
dat een zitplaats gegarandeerd moet worden,
daar betaal je tenslotte voor. “De tarieven zijn
erg hoog en dan mag je ook verwachten dat je
kan zitten”, vindt deze reiziger. Een ander zegt:
“Garanderen kan uiteraard nooit, een streven

Inwonerspanel

10%
Oneens
22%
Neutraal 68%
Eens

Zitplaats trein moet
gegarandeerd zijn

moet het wel zijn. Ik verwacht dat men redelijk
spits tegen te gaan? Meer treinstellen toevoegen,
kan inschatten, met gegevens uit het verleden,
is het advies. Maar ook de eerste klas opheffen en
hoe druk een trein op bepaalde tijdstippen zal
het reizen buiten de spits stimuleren, zijn mogelijkzijn.” Er zijn ook mensen die het anders zien,
heden om meer reizigers een zitplaats te geven.
een treinkaartje is een
vervoersbewijs en geen
TipHorstaandeMaas
plaatsbewijs, zeggen zij.
is een samenwerkings
‘Je betaalt er toch voor’
“Ik betaal wegenbelasverband tussen
ting en wil als ik ergens
‘Enkele keer staan in acceptabel’ HALLO Horst aan de
naar toe ga ook zo snel
Maas en TopOnderzoek.
mogelijk van a naar b.
Voor meer resultaten
‘Het is een streven’
Wanneer er door omstanof aanmelden voor
digheden files ontstaan,
de volgende enquête,
kan ik ook niet reclamekijk op
ren dat ik recht heb om toch zo snel mogelijk
www.tiphorstaandemaas.nl
door te kunnen rijden.”
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl
Wat de NS kan doen om overvolle treinen in de

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!

1.672 leden

Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

ALLEEN IN MAART:
KEUKENROBOT
CADEAU
bij aankoop
van een keuken.*

5 MAART
ALLE
VESTIGINGEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

GEOPEND

VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VAK EUK ENS.NL
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Bespreking Poll week 07

Verkiezingsdebat beïnvloedt mijn stem
Over twee weken mag er weer gestemd worden voor de landelijke
v erkiezingen en dat betekent dat er veel tv-debatten te zien zijn. Winst of
verlies in zulke discussies kunnen van grote invloed zijn op de uitslag van
verkiezingen. Volgens de stemmers op de poll hebben die debatten maar
weinig zin. Maar liefst 93 procent zegt niet beïnvloedt te worden door een
verkiezingsdebat. Zij weten al lang waar ze op gaan stemmen, of hechten niet
zoveel waarde aan een momentopname als een debat. Of misschien stemmen

zij wel op één van de kleinere partijen, die vaak niet worden uitgenodigd voor
een groot tv-debat. De overige 7 procent vindt zo’n tv-debat wel handig en
baseert zijn of haar stem deels hierop. De belangrijkste verkiezingsonderwerpen
komen nog eens aan bod en iedere partij zegt duidelijk wat deze ervan vindt en
als een politicus of partij zijn zaakjes niet op orde heeft, dan wordt hij door de
andere deelnemers meteen ontmaskerd. Dat kan heel nuttig zijn, bijvoorbeeld
als je nog niet beslist hebt waarop je wilt gaan stemmen.

Postbode als klusjesman is een goed idee
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

POSTNL wil dat de postbodes in de komende jaren meer gaan doen dan
alleen post bezorgen. Er wordt gekeken of het mogelijk is dat ze meer klusjes
in de wijk gaan doen, zoals het opnemen van de waterstanden en de kwaliteit
van wegen contoleren. Eerdere proeven zijn veelbelovend, aldus het postbedrijf.
Postbodes worden ook wel de ‘ogen van de wijk’ genoemd. Ze lopen nu eenmaal
vaak de eigen route en kunnen signaleren als ergens problemen zijn. Een goed
idee om ze dan in te schakelen als klusjesmannen. Nu er steeds minder post
bezorgd hoeft te worden, is het beter wanneer ze op deze manier hun werkzaam-

heden kunnen uitbreiden. In Finland bijvoorbeeld worden postbodes ingeschakeld
om in het voorjaar het gras te maaien.
Aan de andere kant kun je zo iemand dan nog wel een postbode noemen?
Gaan de taken zo niet door elkaar lopen? De waterstand wordt toch gewoon
door iemand van het waterbedrijf opgenomen als dat nodig is? Daarnaast zijn er
diverse klussendiensten bestaande uit vrijwilligers die deze taken graag op zich
zouden nemen.
Postbode als klusjesman is een goed idee. Wat vindt u?

Maandag
ochtend
Het is 07.30 uur, de wekker
haalt me wederom bruut uit
mijn slaap en ik sta op. Of ja,
dat is het plan. Vervolgens
word ik om 07.50 uur wakker.
Oeps.

Uitslag vorige week (week 08) > Carnaval vieren kan ook zonder alcohol > eens 72% oneens 28%

NATUROPATI
Natuurgeneeskundig Centrum
De genezing op Natuurlijke Wijze
Isabellahof 65 • Venray • Tel: 06 - 46 16 67 72
info@naturopati.nl • www.naturopati.nl

Lakei Boomkwekerijen heeft zich ontwikkeld
tot dé specialist in de teelt van rozen en
seringen, zowel in pot als in de vollegrond.
Lakei Boomkwekerijen is een bedrijf met een
duidelijke visie, klantgericht, innovatief en
gericht op kwaliteit. Op onze jonge locatie
bieden wij onze medewerkers een zo prettig
mogelijke werkomgeving.

Om ons team van +/- 20 medewerkers te versterken zijn wij
per direct op zoek naar:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Parttime (12-20 uur) afhankelijk van seizoen

INFORMATIE BIJEENKOMST

E-BIKES

m/v

Wij vragen:
• Een goede motivatie
• Een verantwoordelijke en flexibele instelling
• Kennis van Excel
• Ervaring met marketing en communicatie
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Beheersing van Duits, Engels en Frans is gewenst
• Affiniteit met fotografie en planten is een pré
Wij bieden:
• Een afwisselende baan
• Een prettige werksfeer
• Flexibele invulling arbeidstijden
• Een marktconform salaris en prima arbeidsvoorwaarden
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van cv voor 10 maart aan:
info@lakei-boomkwekerijen.nl
Lakei Boomkwekerijen, t.a.v. Hans van de Laak
Hombergerweg 84, 5973 PH Lottum

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

DEKKERS TWEEWIELERS
Postbaan 14 • 5861 CT Wanssum • tel 0478 - 53 21 66
info@dekkerstweewielers.nl • www.dekkerstweewielers.nl

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Ik kleed me om, poets mijn
tanden en laat mijn ontbijt
maar voor wat het is. Snel op
de fiets. Langs de bushalte.
Stop, wacht, daar staan nog
mensen: de bus is nog niet
geweest. Die pak ik dan wel,
anders ben ik toch te laat.
Na een paar minuten vraag ik
me dan toch af waar de bus
blijft. Even op 9292 kijken.
“Dit reisadvies vervalt”?
Verdomme. Had ik nu toch
maar de fiets gepakt.
Uit het niets verschijnt er
toch een bus in de verte.
De deuren openen, iedereen er
in, deur dicht. Er is nog hoop.
Volgens planning komt de bus
om 08.13 uur aan, de trein
vertrekt om 8.14 uur. Volgens
mij rijdt de chauffeur te hard.
Dat is aardig van hem.
Station Horst Sevenum,
08.13 uur. De halve bus
stroomt leeg en de groep
begint met een sprint naar het
perron. Zenuwachtige blikken
wisselen van horloge naar
spoor. Nog geen trein in zicht.
De sprint vertraagt. Het
tijdenbord komt in zich:
vijf minuten vertraging. Voor
niets gerend dus.
Het perron staat, zoals altijd
rond deze tijd, goed vol met
een bonte verzameling van
studenten, middelbare
scholieren, forenzen en
mensen die het verkeerde
tijdsstip hebben gekozen voor
hun dagje uit.
Lang leve het openbaar
vervoer.
Bas

...of ni?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
www.hallohorstaandemaas.nl
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Open dag Hof te Berkel

Starters in de regio

Zorglocatie Hof te Berkel in Horst houdt op vrijdag 17 maart een open dag. Deze vindt plaats in het kader van de
landelijke week van zorg en welzijn.

Praktijk Janneke Hanssen

Bezoekers kunnen zich tussen
14.30 en 20.00 uur aten informeren
over het aanbod aan zorg en welzijn, er

zijn rondleidingen en er vinden diverse
activiteiten plaats. Ook is er informatie
over opleidingen, werken in de zorg en

vrijwilligerswerk. Ter plaatse kunnen
belangstellenden zien wat de mogelijkheden zijn binnen De Zorggroep.

Magma Mineralen
opent deuren
Galerie Magma Mineralen in Sevenum opent op zaterdag 11 maart de deuren. Tijdens de open dag zijn de
nieuwe mineralen in de collectie te zien.
Yolanda en Hans Vorstermans
hebben tijdens hun reis door onder
andere het westen van de Verenigde
Staten veel mijnen bezocht en veel

nieuwe mineralen bemachtigd.
De galerie is tijdens de open dag
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Op deze dag is tevens een video te zien

van hoe mineralen gevonden worden.
Op zaterdag 1 april is er eveneens een
open dag waar bezoekers de mineralen
kunnen bekijken.

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

Valt u van de wagen?
Door: Kristel van de Molengraft – Verrijdt, advocaat
Carnaval 2017 is weer achter de rug. Na vaak maanden van
voorbereidingen zijn er carnavalspakken en veel mooie carnavalswagens
gemaakt. Ondanks dat de optochten meestal zonder problemen verlopen,
is het goed stil te staan bij de risico’s van deelname aan een dergelijke
optocht.
De laatste jaren zijn er namelijk
de nodige krantenartikelen voorbijgekomen waaruit blijkt dat het helaas ook soms goed fout gaat. Denk
hierbij aan 2011 (Roosendaal): “Man
dood door ongeval met carnavalswagen”, aan 2012: “Gewonden bij ongeval carnavalswagen Soerendonk”
en aan 2015: “Fietser bekneld onder
carnavalswagen Hoogland”.
In 2016 zijn er zelfs diverse ongevallen geweest: “Gewonden door
ongeval met praalwagen tijdens carnavalsoptocht Tubbergen”, “Man valt
onder carnavalswagen in BerkelEnschot en moet mogelijk been missen” en “Man valt van praalwagen in
Boxmeer, hulpverleners uitgejoeld”.
Allereerst is het natuurlijk erg
belangrijk om een stabiele en
veilige carnavalswagen te bouwen.
Daarnaast moeten alle verkeersregels en lokale voorschriften stipt
nageleefd worden. Verder is het
verstandig om vóór de optocht te
controleren of er sprake is van de

juiste verzekering. Als het namelijk op
weg naar en van óf tijdens de optocht
(om welke reden dan ook ) fout gaat
waardoor deelnemers of toeschouwers gewond raken, kan de schade
in de papieren lopen als u niet goed
verzekerd bent.
Geregeld wordt een carnavalswagen getrokken door een tractor. Maar
niet alle tractorverzekeringen bieden
dekking voor gebruik “anders dan voor
het eigen agrarisch bedrijf”, zoals een
carnavalsoptocht. Eén telefoontje naar
de verzekering kan al voldoende zijn
om dit goed te regelen. Als een auto
een carnavalswagen trekt, kan deze
wagen (mits voldaan aan de voorwaarden) meeverzekerd zijn op basis
van de WA-verzekering. Dit betekent
overigens niet dat alle deelnemers óp
de wagen ook meeverzekerd zijn.
Voor deze deelnemers kan een ongevallenverzekering afgesloten worden.
Verder bestaan er tegenwoordig ook
zogeheten ‘praalwagenverzekeringen’,
waardoor ook voertuigen zonder WA-

Eclectisch Energetisch
Natuurgeneeskundig Therapeut
Bewustwording en persoonlijke groei
Praktijk Janneke Hanssen

Venrayseweg 30, 5961 AG Horst
Tel. 06-46140528
I: www.praktijkjannekehanssen.nl
E: praktijkjannekehanssen@outlook.com
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Praktijk Janneke HanssenEclectische Energetische Natuurgeneeskunde
Eigenaar: Janneke Hanssen
Adres:
Venrayseweg 30
Plaats:
Horst
Telefoon: 06 46 14 05 28
praktijkjannekehanssen@outlook.com
E-mail:
Website: www.praktijkjannekehanssen.nl
Sector:
gezondheid
Start:
januari 2017
Bedrijf

Activiteiten
Eclectische Energetische
Natuurgeneeskunde kan bij zowel
lichamelijke als psychische klachten
worden ingezet, of bij klachten
waarbij er lichamelijk niets te
vinden is. De oorzaak van de klacht
wordt weggenomen. Doordat de
therapeut nauw samenwerkt met
de cliënt, kunnen de blokkades, die
er vaak al heel lang kunnen zitten,
worden opgezocht en opgeruimd,
waardoor de cliënt zich weer beter
gaat voelen. Deze vorm van
therapie is geen vervanging van de
reguliere geneeskunde, maar kan
door een goede samenwerking de
juiste aanvulling zijn, met als
resultaat een betere gezondheid
voor de cliënt.

oorzaken op te sporen en op de
juiste manier te interpreteren kan
er aan de klachten iets gedaan
worden. In de natuurgeneeskundige behandeling wordt de mens
holistisch benaderd. Lichaam en
geest zijn één en moeten in
balans zijn. Door de therapie
wordt het zelfgenezend vermogen
van de mens in gang gezet.
Onderscheidend vermogen:
De natuurgeneeskundige
vaardigheden van Janneke worden
verder ontwikkeld en ondersteund
bij het officieel erkend Instituut
voor Eclectische Energetische
Natuurgeneeskunde in Panheel:
www.instituuteen.nl Regelmatig
zijn er inloop-ochtenden of
-middagen, waarbij iedereen
vrijblijvend kennis kan maken met
de behandelmethoden en uitleg
kan krijgen over deze natuurlijke
technieken en geneeswijzen.Ook
kan er direct een afspraak
gemaakt worden voor een intake
of consult. Voor meer informatie,
kijk op www.praktijkjannekehanssen.nl voor het contactformulier,
of stuur een e-mail naar praktijkjannekehanssen@outlook.com
Bellen kan ook: 06 46 14 05 28.

Doelgroep
Er worden zowel volwassenen
als kinderen behandeld. Veel
mensen ondervinden in de
huidige maatschappij een enorme
druk met veel stress en allerlei
klachten tot gevolg, maar ook
vervelende of onverwerkte
ervaringen of heftige- of traumatische gebeurtenissen kunnen
zorgen voor psychische of
lichamelijke klachten. Door de
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verzekering goed verzekerd kunnen
deelnemen aan een optocht.
Hopelijk is 2017 een veilige en
bovenal gezellige vastelaovend
geweest! Maar neem gerust vrijblijvend contact met ons kantoor op,
als u toch op enige wijze slachtoffer
geworden bent van een ongeval
tijdens de carnaval.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 52 10 25 | www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl

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

Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!

U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.
Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-, inkomsten-,
waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
In veel gevallen is de WOZwaarde door uw gemeente te hoog
vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere WOZwaarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen
met Groengoed Makelaardij
gespecialiseerd in het voor hun
cliënten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan
betaalt u als eigenaar van een
woning al snel honderden euro’s
per jaar minder belasting. Voor
eigenaren van grote en middelgrote
bedrijven gaat dit al snel om (tien)
duizenden euro’s per jaar.
Gratis. Hoe kan dat..?
Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding

dekt de door ons gemaakte kosten.
Als de gemeente uw WOZ-waarde
niet verlaagt bent u ons niets
verschuldigd en dragen wij de
gemaakte kosten volledig.
Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de
hoogte van de WOZ-waarde moet
binnen 6 weken nadat u de
aanslag gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met Groengoed Makelaardij
opneemt om ervoor te zorgen dat
het bezwaarschrift tijdig wordt
ingediend.

T: 077 398 75 76
E: info@groen-goed.nl
W: www.groen-goed.nl

en zo 15
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GEPLUKT Jos Keijsers

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.

Uiteindelijk bouwde Jos zijn eigen
huis. “Het huis werd gebouwd nadat
ik samen met mijn vrouw het tweede
boerenbruidspaar van Horst werd.
Het grappige was, wij hadden tijdens
die carnaval helemaal geen relatie.
Die ontstond pas na carnaval. Toen
de mannen van schutterij (destijds)
Wilhelmina mij vroegen bruidegom te
spelen, moest ik een partner uitkiezen.
Mijn Wilma was de dochter van mijn
baas, en zo is het gekomen. Nu wonen
we heerlijk in ons Horst, we hebben
twee kinderen en twee prachtige kleinkinderen, Lina en Roos.” In 1981 werd
Jos afgekeurd als bouwvakker en heeft
hij uiteindelijk als conciërge lesvoorbereider 24 jaar in het speciaal onderwijs
in Venlo gewerkt.

Nog steeds
een bezige bij

Hij is bij menig carnavalist wel bekend als Juupke d’n Dreumel en treedt onder die artiestennaam vaak op in
een buutton. Verder zet hij zich in voor SOTOS, waar hij samen met andere vrijwilligers beter onderwijs realiseert in
Senegal. Deze week wordt Jos Keijsers (71) uit Horst geplukt.
Jos noemt zichzelf nogal een bezige
bij. “Ik kan niet stil zitten. Er moet dan
ook altijd iets te doen zijn. Mijn vader
was timmerman. Toen ik voor een
studie moest gaan kiezen, zei hij dat
ik maar metselaar moest worden in

plaats van timmerman. Daar viel veel
meer mee te verdienen volgens hem.
Ik volgde het advies van mijn vader op
en werd metselaar.”
Jos heeft 24 jaar in de bouw
gewerkt. Na een tijdje kreeg hij veel

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.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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last van heupklachten. “Ik heb mijn
beide heupen moeten laten vervangen. Werken bij de kleine aannemer
had mijn grote voorkeur. Het betekende
dat bijna alle voorkomende werkzaamheden door jouw handen gingen.”

Barbecue & Gourmet Party Service

Jos’ jeugd was vrolijk en vooral
gekleurd, vertelt hij. Met vrienden
ontstond de gevierde jeugdvereniging
The Young Boys en zo richtte Jos van
daaruit het jongerenkoor Horst op.
“Ik denk daar nog met heel veel
genoegen aan terug. Voorganger in
onze jongerendiensten pater Ad van
der Meijden is altijd een bijzondere
vriend van ons gebleven. Ook Joop
Mittelmeijer was voor het jongerenkoor
de juiste dirigent op de juiste plaats.
Met veel gevoel en muziekkennis
bracht hij het koor naar bijzondere
hoogte. Het was een hele mooie tijd.
Nu ik gepensioneerd ben blijf ik nog
steeds die bezige bij”, zegt Jos.
“Hobby’s heb ik genoeg, eigenlijk
te veel om op te noemen”, vertelt Jos
verder. “Al 35 jaar zet ik mij in voor
de werkgroep stichting tot behoud
van kruisen en kapellen Horst en
omstreken. Ik ben ouderenconsulent van Synthese, medewerker en
beheerder op de oudheidkamer Horst

en toneelspeler bij de zestig plussers.
Ook Sotos (Stichting Ontwikkeling
Technisch Onderwijs Senegal) komt
voor in mijn straatje. Het is een Horster
stichting ontstaan uit Haegens Bouw,
Bouwopleidingscentrum Horst en het
Dendron College. We hebben vanaf
2002 met Sotos een mooi opleidingscentrum voor jongens en meisjes uit
Senegal neergezet. Nog steeds is de
stichting actief en in maart gaat ze
ook weer met enkele jongeren van
het Dendron naar ons project om daar
goede contacten via de jeugd op te
bouwen. Een project waar we apetrots
op zijn.”

Juupke
Presenteren is ook een hobby van
Jos. “Op carnavalsdinsdag stond ik
voor de achttiende keer ‘op het kisje’
in het Proeflokaal van Horst. Daar kan
jong en oud, met genoeg humor, zijn
zegje doen. Wel graag in het dialect, want ook daar ben ik een groot
voorstander van.” Jos heeft onder zijn
artiestennaam Juupke d’n Dreumel
opgetreden in een buutton. “Het begon
al op achttienjarige leeftijd. Met veel
plezier sjouwde ik toen al de voorrondes af van de buuttekampioenschappen. Piërre Cnoops was mijn grote
voorbeeld. Mijn eerste optredens bij
The Young Boys waren in de stijl van
Cnoops: simpele humor en harstikke
clean. Later mocht ik mij laten horen
op de zittingen in Horst en omstreken.
De buuts waren zo plaatselijk dat ik
de buut steeds moest aanpassen in
de kerkdorpen, maar alles liep steeds
goed af. Het publiek was tevreden en
dan ben je dat zelf uiteraard ook. De
plaatselijke gebeurtenissen op de hak
nemen was mij op het lijf geschreven.
Samen met mijn vriend Cor Kuipers zijn
mooie buuts geschreven. Schele wazel
komt van de wazelvotte en daar stond
en sta ik nog steeds volledig achter.”

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service is een uniek en servicegericht
bedrijf, gespecialiseerd in het produceren en vermarkten van barbecue
en gourmet maaltijden. Het bedrijf heeft een sterk seizoensgebonden
karakter. De barbecue activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in
de maanden mei t/m september, de gourmet activiteiten in de
decembermaand.

representatieve en
servicegerichte BEZORGER

m/v

(op oproepbasis voor de periode mei t/m september en december)
Vind je het rijden in een bus leuk en heb je voldoende rijervaring? Werk je graag zelfstandig en
heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

PRODUCTIEMEDEWERKER/BEGELEIDER

m/v

Ben jij een echte aanpakker en haal je voldoening uit fysieke arbeid?
Werk je graag in teamverband. Dan zijn wij op zoek naar jou!

VERKOOP/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER m/v
(op oproepbasis voor de periode mei t/m september en december)

Vind jij het leuk om klanten te woord te staan per telefoon, mail en chat? Word je blij van een tevreden
klant en heb je enige administratieve ervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Heb je interesse in een van deze vacatures? Kijk dan voor een uitgebreide beschrijving
van de vacatures op www.a-z.nl/nl/vacatures
Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

T 077 - 467 72 00

I www.barbecue.nl
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Lezing over
grafmonumenten
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 8 maart na afloop van de
jaarvergadering een lezing over grafmonumenten. Inleider is Martin
Bergevoet uit Venlo. In zijn voordracht gaat hij in op de resultaten van zijn
onderzoek, geïllustreerd met heel veel voorbeelden.
Martin Bergevoet volgde aan de
Rijksarchiefschool de opleiding tot
middelbaar archiefambtenaar. Later
studeerde hij aan de Open Universiteit
cultuurwetenschappen. Van 1971
tot 2012 was hij werkzaam bij het
Gemeentearchief Venlo als archivist.

In die functie heeft hij honderden
archieven en collecties geordend en
beschreven en onderzoek gedaan naar
de meest uiteenlopende onderwerpen
en daarover gepubliceerd. De lezing
van Bergevoet begint omstreeks 21.00
uur in De Leste Geulde in Horst.

Kennismakingsavond
Mannenkoor
Die Sevensanghers
Mannenkoor Die Sevensanghers uit Sevenum houdt op donderdag
16 maart een kennismakingsavond en inlooprepetitie bij de Sevewaeg.
De avond begint om 20.30 uur.
De repetitie is bedoeld voor
mannen die willen kennismaken
met het koor. Deelnemers krijgen
informatie over het koor en
kunnen actief meedoen met een
korte repetitie waar een kort
zangnummer wordt ingestudeerd.
De Sevensanghers repeteren op

donderdagavonden van 20.30 tot
22.30 uur. Het Mannenkoor bestaat
op dit moment uit vijftig leden en is
ook bezig met de verjonging van de
muziek, met muzieknummers die
meer bij deze tijd passen.
Voor meer informatie, kijk op:
www.sevensanghers.nl

Sleuteloverdracht in Horst
Tijdens de sleuteloverdracht in de Mèrthal in Horst op zondag 26 februari gaf burgemeester Kees
van Rooij symbolisch de heerschappij over de zestien dorpen uit de gemeente over aan de prinsen.
Voor drie dagen waren zij degene die mochten beslissen wat er in de gemeente gebeurt.

Helicon MBO Helmond

Open
avond

Wij geloven dat de wereld een betere plek is én langer
bestaat, als we bewuster omgaan met voeding, dieren
en onze leefomgeving. Jij leert hierin te denken én te doen.

Voeding
Jij weet straks alles over voeding.
Je bedenkt en maakt nieuwe
producten. Altijd duurzaam,
gezond en met passie! Hiermee
inspireer jij anderen en adviseer
je bedrijven en consumenten.
Social media is jouw wereld en je
gebruikt het om te ondernemen
en je kennis te delen.

Outdoor
en recreatie
Dé opleiding voor actieve
natuurliefhebbers die graag
met mensen werken. Je leert
groepen te begeleiden bij
buitensport activiteiten, zoals
mountainbiken, survivaltochten
en nog veel meer. Je bent een
enthousiaste doener die
tegelijkertijd alles weet over
het beheer van een
recreatieterrein of camping.

Woensdag
15 maart

aanvang 19.00 uur

Dier
Je bent gek op dieren en wilt er
later je beroep van maken.
Bijvoorbeeld als dierverzorger,
ondernemer of dierenartsassistent.

#MBO Experience
#Meeloopdagen

helicon.nl
Voor elke opleiding gelden ook de keuzemodules
Doorstroom hbo, Ondernemen en Internationalisering.

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl
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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
Woonplaats
Leeftijd
School

Rein Poels
Meerlo
19 jaar
HAN Nijmegen

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat Wave Two van John Mayer vandaag
uit is gekomen. John Mayer brengt
zijn album in delen uit en dit is erg
bijzonder. De meeste artiesten brengen
een of twee nummers van tevoren uit
en dan het hele album, maar hij doet
dit niet. Zo leef je heel erg naar een
album toe.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik de leeftijd die ik nu heb
willen of iets ouder rond de 20/21.
Op deze leeftijd ben je wel zelfstandig,
maar ook nog jong en vrij.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Het moment dat ik mijn moeder

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

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

voor het laatst in leven heb gezien.
Mijn moeder is vier maanden geleden
vrij plotseling overleden. Ze was wel
ziek, maar we hadden niet verwacht
dat het zo snel zou gaan. Op dit
moment was ik me er niet van bewust
dat dit de laatste keer zou zijn, daarom
bezorgt deze herinnering mij kippenvel.
Wat is jouw stopwoordje?
Het woordje “ho” zeg ik heel vaak.
Ik zeg dit altijd als er iets mis gaat.
Dit doe ik niet alleen bij mezelf, maar
ook als bij anderen iets mis gaat.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Onlangs heb ik besloten dat ik na de
opleiding die ik nu volg nog een andere
opleiding wil gaan volgen. Bij deze
master wil ik graag meer de sociale
kant op. Op dit moment doe ik HRM
(Human Resource Management) aan de
HAN. Deze opleiding is zowel sociaal als
economisch.
Waar ben je verslaafd aan?
Aan eten, vooral aan eten wat ik niet

aan
Rein Poels

ken. Als ik uit eten ga wil ik altijd eten
proberen dat ik niet ken, omdat ik erg
nieuwsgierig ben naar wat het is.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is re-integratiecoach.
Dit lijkt mij een mooie baan, omdat je
mensen tijdens en na een periode van
verzuim begeleidt om weer zo optimaal
mogelijk te gaan werken. Je hebt de
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen
dat mensen zich goed voelen bij wat
ze doen.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik heel
geduldig en rustig ben, dit past ook
heel erg goed bij mijn beroepsveld.
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
onbewust door mensen heen praat.
Ik probeer er op te letten, maar toch
heb ik het vaak niet door.
Heb je een verborgen talent?
Volgens mijn klasgenoten kan ik heel
goed creatief denken. Dit is heel handig
voor mijn opleiding. Als we op school

hiermee een opdracht moeten doen,
word ik al vaak aangekeken door mijn
klasgenoten.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Toen ik 4 jaar was ben ik heel erg hard
met de fiets gevallen, ik vloog zelfs
over de kop. Ik kan mij vooral herinneren dat ik veel pijn had en dat ik heel
erg hard moest huilen. Ik mocht een
paar dagen niet naar school en heb er
nog steeds een litteken van.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
De laatste tijd heb ik niet veel gelezen,
maar het boek ‘Als het zaterdag wordt
‘van Nicci French vond ik wel heel
erg leuk. Het is een thriller uit een
serie. Dit boek vond ik erg leuk omdat
de hoofdpersoon een psycholoog is.
Dit beroep heeft raakvlakken met het
beroep dat ik later wil gaan uitoefenen.
Ook vind ik thrillers als films heel erg
leuk.
Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Dat ik meer in het moment moet leven.
Vroeger keek ik altijd terug naar het
verleden met de gedachte: wat als
ik dit had gedaan of wat als dit was
gebeurd? Ik was er eigenlijk helemaal
niet mee bezig om van elke dag te
genieten en dat zou ik eigenlijk wel
moeten doen.
Optimist, pessimist of realist?
Ik ben toch wel zeker een realist.
Echt positief of negatief ben ik niet
ingesteld, maar ik zeg waar het op
staat.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dat zijn er eigenlijk twee: mijn
eindexamen op de havo twee jaar
geleden en vorig jaar met mijn
herkansing om mijn propedeuse in
een jaar te halen. Ik was hier erg
zenuwachtig omdat heel veel van deze
momenten afhing.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat ik vroeger al best wel slim was.
Voordat ik naar de basisschool ging
hadden mijn ouders mij al het alfabet
geleerd en hoe ik mijn eigen naam
moest schrijven. Alleen toen ik naar
de basisschool ging moest ik dit weer
afleren. Ze hadden me dit namelijk
aangeleerd in blokletters, maar ik
moest dit doen volgens de manier van
de basisschool.

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

r
Al mee ar
a
j
dan 23 st!
r
o
H
in

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

vloerreiniging
en

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

Gekke
maondaag

Als echte Grubbevorsterse
kon ik de kans niet laten liggen
om over de gekke maandag te
schrijven. Op 13 februari werd
nergens anders in het land zo’n
gek en groot feest gevierd als
in Grubbenvorst. Het leukste
vind ik dan dat het hele dorp
hier ook gewoon vrij voor
neemt of zelfs een beetje
spijbelt.
Om 8 uur ‘s morgens werd ik
al wakker van alle carnavalsherrie. Ik dacht met mijn ochtendkop dat de buren de radio iets te
enthousiast hadden aangezet,
maar het bleek een soort optocht
te zijn om de prins wakker te
maken (plus heel het dorp dus).
Na een korte chagrijnige bui
rolde ik uit bed, sprong mijn
carnavalsjurkje in, gooide wat
glitters over me heen en was al
helemaal klaar om te gaan.
Over gekke maandag ben ik
dus wel redelijk enthousiast,
alleen niet enthousiast genoeg
om meerdere rondjes door het
dorp te gaan wandelen in de
kou. Daarom deed ik niet mee
aan de optocht. Wat ik en mijn
vriendinnen een beter plan
vonden was een stoel pakken en
kijken naar al die vrolijke
gekken.
Na de optocht gingen we
naar de bomvolle kroeg in het
dorp. Deze is ook alleen maar
met de gekke maandag zó vol.
De sfeer zat er goed in en na een
paar biertjes was de muziek ook
wel om aan te horen.
De volgende morgen op de fiets
zat de sfeer er niet zo goed in.
We moesten allemaal gewoon
weer de fiets op en om 08.15 uur
aanwezig zijn. Of ja, alleen fysiek
aanwezig dan. We zaten met
onze gedachten nog bij
gisteravond.
Hoewel ik niet altijd een
megacarnavalsfan ben, vind ik
gekke maandag toch zeker de
moeite waard om naar toe te
gaan. Ik hoop jullie allemaal te
zien volgend jaar in
Grubbenvorst!
Liefs,
Anke
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’The Uncertainty has settled’

Docu Marijn Poels in Horst
In het FilmTheater in Horst is dinsdag 7 maart de documentaire ’The Uncertainty has settled’ van Marijn Poels te
zien. Deze avond vindt plaats in Cambrinus in Horst en begint om 20.00 uur.

Bij de première zondag 12 februari
heeft deze film van de oorspronkelijk uit Meerlo afkomstige Marijn
Poels de award gewonnen voor
Beste Documentaire op het Berlin
Independant Film Festival.
Filmmaker Poels toont met
The Uncertainty Has Settled de onder-

belichte kant van het klimaatdebat.
Bij z’n schoonouders in Duitsland,
die in een gebied met veel landbouw
wonen, realiseert hij zich dat die
bedrijfstak sterk veranderd is.
Niet alleen door globalisering, maar
ook het klimaatbeleid. Door veel
regels en sterke subsidies op bepaalde

producten moeten bedrijven zich
aanpassen om te kunnen overleven.
Gaat daarmee echter niet heel veel
verloren en is het klimaat echt zo’n
groot probleem? In The Uncertainty
Has Settled gaat hij op zoek naar
antwoorden. Kijk voor meer informatie
op www.filmtheater.nu

Tour de Boer in Hegelsom
In Hegelsom stond op maandag 27 februari de boerenbruiloft op het programma. De organisatie was voor het
eerst in de historie in handen van fietsclub de Slappe Band. Zij organiseerde fietstocht Tour de Boer, waarbij
prijzen waren te winnen.
Het parcours was een rondje om
de kerk. De basisschooljeugd streed
om de mooist versierde fiets. Daarna
was het de beurt aan een ronde met
eigen creaties van allerhande soorten
fietsen. Zo waren er onder meer een
wipfiets, een volledig houten fiets,
een renfiets met kippenren en wielen

in alle denkbare soorten en maten.
Al voor het officiële startschot bleken
niet alle fietsen even stevig, maar
uiteindelijk wisten toch alle voertuigen
minimaal een ronde te volbrengen.
Deze drieëntachtig deelnemers werden,
net als de basisschooljeugd door de
burgemeester onderscheiden. Bij de

jeugd won Maxim Knops de prijs voor
de origineelste fiets en Sil Jacobs
haalde de titel voor mooiste creatie
binnen. Bij de eigen creaties was het
origineelste idee van Bonnie Knops.
Het mooiste voertuig werd vervaardigd door Paul Jakobs en Wilbert
Zanders.

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

Hôrster Carnavals Parade
In Horst werd carnaval afgetrapt met de jaarlijkse Hôrster Carnavals Parade. Het hele
Wilhelminaplein was op zaterdag 25 februari gevuld met feestvierders. Ook dit jaar sloegen Liesbeth’s
Grand Café, Het Proeflokaal van Horst en De Lange Horst de handen weer ineen om carnaval in te
luiden. Er waren optredens van diverse Limburgse artiesten, waar onder Beppie Kraft, W-Dreej,
De Toddezek, Frans Theunisz en Bjorn & Mieke. Dit jaar was de plek van het podium, aan de andere
kant van het plein, nieuw om nog meer ruimte vrij te maken voor de carnavalsvierders.
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Zilvervos Meerlo voor
Reinier Thiesen
Carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo heeft op voordracht van de Zilvervoscommissie tijdens de carnavalsmis op zaterdag 25 februari de hoogste onderscheiding, de Zilvervos, uitgereikt aan Reinier Thiesen.

De bij deze onderscheiding
behorende versierselen werden hem
overhandigd door prins Paul Coenders
van CV De Vöskes. De in Meerlo

geboren en getogen Thiesen (72) kreeg
deze hoogste dorpsonderscheiding voor
zijn onmetelijke inzet voor de dorpsgemeenschap Meerlo in de breedste zin

van het woord. Hij is van jongs af aan
actief voor de Meerlose gemeenschap.
Als bestuurslid van de KAJ, de bouw
van een sport- jeugdaccommodatie
Bergsbos, lid van fanfare Eendracht
Meerlo, de Rutbachkapel en actief voor
de Vrienden van de fanfare. Hij zet
zich in voor de kerkgemeenschap als
penningmeester en kerkbestuurslid,
als organisator van de jaarlijkse Stille
Omgang en als collectant en schrijver
van memoriams van dorpgenoten in
’t Klokje. Bovendien maakte hij altijd
opnames van de jaarlijkse revue van CV
De Vöskes, de vereniging waarvoor hij
in 1985 prins carnaval was. Tenslotte
was hij zeer actief binnen de KBO zowel
lokaal, provinciaal als landelijk.
“Reinier Thiesen zette Meerlo
internationaal op de kaart met zijn
’s werelds grootste verzameling
geluidsdragers van het kerstlied Stille
Nacht, Heilige Nacht. Het bijzondere
is verder dat hij al vele jaren lid is van
de Zilvervoscommissie die jaarlijks
dorpsgenoten voordraagt aan de carnavalsvereniging voor deze hoge onderscheiding. Maar van deze voordracht
was Reinier Thiesen niet op de hoogte.
De dorpsgemeenschap heeft grote
bewondering voor zijn onmetelijke
inzet”, aldus CV De Vöskes.

Ter uitbreiding van onze werkzaamheden en het team zijn wij
doorlopend op zoek naar:

Dorpsontwikkelingsplan

Kunststof Lassers

Odakerk wordt MFC
De dorpsraad van Melderslo heeft in het dorpsontwikkelingsplan (dop) een blauwdruk gemaakt voor de
toekomst van Melderslo. Zo worden onder andere sportpark De Merel en de St. Odakerk omgedoopt tot een MFC
(multifunctioneel centrum).
Op verzoek van gemeente Horst
aan de Maas heeft ieder dorp zijn
accommodaties geïnventariseerd en
toekomstplannen opgesteld.
De dorpsraad van Melderslo is tot de
conclusie gekomen dat Melderslo wat
betreft accommodaties goed voorzien
is. Daarbij is Melderslo een van de
enige dorpen waarvan het inwonersaantal de komende jaren stijgt, aldus
de dorpsraad.
De dorpsraad heeft besloten om
sportpark De Merel om te dopen

naar MFC (multifunctioneel centrum).
They Hagens, voorzitter van de dorpsraad: “De ouderwetse voetbalclub waar
alleen gevoetbald wordt bestaat niet
meer. Er vinden nu al meer activiteiten
plaats dan voetbal. En in de toekomst
willen we dat iedereen daar terecht
kan.” Verder bestaat er nog het plan
om een zandkustgrasveld voor verschillende gebruikers aan te schaffen,
aangezien deze het hele jaar door veel
intensiever gebruikt kan worden dan
een natuurgrasveld.

Daarnaast is de dorpsraad tot de
conclusie gekomen dat het centrum
van Melderslo drastisch opgeknapt kan
worden. Daar is een werkgroep voor
opgesteld die in de nabije toekomst
gaat kijken hoe dit het beste aangepakt kan worden. Ook wordt gekeken
naar wat de toekomst is van de kerk
in Melderslo. Wat de dorpsraad betreft
wordt deze omgetoverd in een MFC
St. Oda waar ook activiteiten als de
examenfuif en theatervoorstellingen
kunnen plaatsvinden.

Informatieavond Nationaal
Zorgfonds
SP Horst aan de Maas organiseert op vrijdag 10 maart een informatieavond over het Nationaal Zorgfonds.
De informatieavond start om 19.30 uur in De Wingerd in Sevenum.
Als gasten zijn deze avond
aanwezig: kandidaat Tweede Kamerlid
Bert Peterse, huisarts Patrick Albert en
bestuurder van de FNV Wim van Hoorn.
De informatieavond wordt geleid door
oud raads- en Statenlid en voorzitter
van de Werkgroep Wmo Alert Horst aan
de Maas Paul Geurts. Iedereen die
meer wil weten over de plannen voor
een Nationaal Zorgfonds zonder eigen
risico kan op deze openbare informatieavond vragen stellen en deelnemen
aan de discussie over het zorgstelsel
in Nederland.
Het Nationaal Zorgfonds wordt door

meerdere partijen, waaronder de SP, en
organisaties ondersteund. Op zaterdag
18 februari kwamen zo’n 10.000 mensen naar het Malieveld in Den Haag om
het plan te ondersteunen.

Zorgstelsel
Huisarts Patrick Albert heeft zich
uitdrukkelijk uitgesproken tegen
de grillen van de markt. Kandidaat
SP-kamerlid Bert Peterse gaat in op de
geschiedenis van ons zorgstelsel, geeft
verdere toelichting op het plan voor
een Nationaal ZorgFonds en beantwoordt vragen vanuit de zaal over het

Te Venray is gespecialiseerd in kunststof lasreparatie
van bulkcontainers.

Zorgfonds. Wim van Hoorn gaat tenslotte in op de situatie van medewerkers in de zorg. Is er samenhang tussen
de werkdruk en de aansturing van de
zorg door de verzekeringen?
Na een korte inleiding van de
presentator van de avond gaan de
gasten Peterse en Albert in op het
huidige zorgstelsel en het Nationaal
Zorgfonds. Vervolgens wordt aan
de hand van vragen en stellingen
gediscussieerd. De zaal wordt
uitdrukkelijk worden verzocht aan die
discussie deel te nemen en vragen aan
de gastsprekers voor te leggen.

(of geïnteresseerden in opleiding tot.)
Fulltime (40 uur p/w)

M/V

Bij Totalplast B.V. staan collegialiteit en kwaliteitsbewustheid
voorop. Totalplast B.V. kenmerkt zich als marktleider in de
kunststof lasreparatie van bulkcontainers, die voor haar grote
opdrachtgevers binnen de Benelux en Duitsland diverse werkzaamheden verricht.
Werken bij Totalplast B.V.
biedt naast werken in een leuk team:
een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen
inbreng;
een prettige werksfeer in een informeel bedrijf;
mogelijkheid tot werken op locatie bij gerenommeerde
bedrijven in Benelux en Duitsland;
uitstekende doorgroeimogelijkheden;
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
marktconforme salariëring en extra vergoedingen;
afwisselende diensten in onze werkplaats en op locatie bij
onze klanten.
Wij vragen:
gedreven kandidaten met de wil om te werken;
goede communicatieve en sociale vaardigheden;
enige kennis van de Duitse taal in spraak en schrift;
in bezit van een heftruck chauffeursdiploma geniet de
voorkeur maar is geen pré;
geen 8 tot 5 mentaliteit;
hands-on mentaliteit en niet bang voor vuile handen;
bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B;
ﬂexibiliteit en de mogelijkheid hebben periodes van huis te
zijn voor opdrachten op locatie in binnen- en buitenland.
Ben jij geïnteresseerd in de hierboven omschreven
functie? E-mail dan jouw Curriculum Vitae z.s.m. naar
info@totalplast.nl of stuur deze naar Totalplast B.V.
t.a.v. de afdeling Personeelszaken;
De Hulst 16, 5807 EW te Oostrum - Venray.

www.totalplast.nl
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Agenda t/m 9 maart 2017
do
02
03
vr
03
03

Hiering schelle

Ambachtendag

Documentaire Marijn Poels

Locatie: café Cox Horst

Tijd: 11.00 -17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: FilmTheater Horst
Locatie: café Cambrinus Horst

24e Concours Hippique MiddenLimburg

Rommelmarkt

zo
05
03

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg

Kantkloscafé

Balgooien

Dorpsraadsvergadering

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

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Zaal De Lange Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Vinylavond

Balgooien

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 21.30-02.00 uur
Locatie: Proeflokaal van Horst

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: dorpsraad America
Locatie: America

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Naessenhof Broekhuizen

Deftig met optredens van
Tim Visser, Jani en Oytiz

Balgooien

Lezing grafmonumenten

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Meterik

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: De Leste Geulde Horst

Tijd: 23.00 uur
Locatie: De Lange Horst

za
04
03

wo
08
03

Tijd: 09.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Mèrthal Horst

Optreden Leif de Leeuw & Band

24e Concours Hippique
Midden-Limburg

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen, Kronenberg

do
09
03

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Inloop punchen
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Pub Quizz

Optreden Bryan&Gijs Acoustic

Café De Verbeelding

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Blok10 Horst

Tijd: 17.00 uur
Locatie: café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

24e Concours Hippique MiddenLimburg
Tijd: 09.00 uur
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen, Kronenberg

di
07
03

Walk and Talk: bijeenkomst werkzoekenden over timemanagement
Tijd:09.30-11.30 uur
Locatie: Bibliotheek Horst

Blues

Leif de Leeuw & Band
bij Cambrinus

L!nQ Event Group
zoekt jou!
Evenementen medewerker m/v
Ben jij:
✔ 18 jaar of ouder?
✔ op zoek naar een ﬂexibele, uitdagende bijbaan?
✔ bereid om volle bak gas te geven bij de op- en afbouw van evenementen?
Solliciteer nu via info@linqeventgroup.nl!

Magazijnmedewerker
Locker Company m/v
Ben jij:
✔ 16 jaar of ouder?
✔ op zoek naar een leuke bijbaan in een gezellig team?
✔ in de gelegenheid om ca. 2 avonden per week te
werken in ons magazijn in Horst?
Solliciteer dan nu via info@linqeventgroup.nl!

Leif de Leeuw & Band staat op zondag 5 maart op het podium van
Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur in café Cambrinus
in Horst.
“Leif de Leeuw behoort tot de
top van de Nederlandse bluesscene”,
aldus Cambrinus. De band won diverse
onderscheidingen, waaronder de
Sena Young Talent Guitaraward (2009
en 2013) en beste bluesrockgitarist
van de Benelux 2016 in magazine De
Gitarist. Ook de band viel meerdere
malen in de prijzen met onder andere
de Dutch Blues Challenge 2014 en ze
werden ze in 2015 uitgeroepen tot
Best Band 2015 door de European
Blues Awards.

Cambrinus: “Behalve duidelijk
geïnspireerd door de blues uit de
Mississippi-delta, laat de band zien
dat hun muziek veel verder gaat dan
dat. Funk, soul, rock, roots en fusion
passen net zo goed in het muzikale
vocabulaire van deze aanstekelijk
spelende band.”
De Leif de Leeuwband bestaat uit
vier muzikanten. Naast Leif de Leeuw
op gitaar, bestaat de band uit bassist
Eibe Gerhartl, drummer Tim Koning
en gitariste en zangeres Britt Jansen.

Ambachtendag
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 5 maart een grote
Ambachtendag gehouden. Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot
17.00 uur.
Meer dan 25 ambachtslieden
nemen deel aan de ambachtendag,
waaronder de koperslager, touwslager,
mandenmaker en klompenmaker. Er
is deze dag ook een demonstratie van
boter karnen. Kinderen kunnen eigen

broodje bakken of samen met de touwslager een springtouw maken.
Jack en Jolanda zorgen voor een
passende muzikale invulling.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

02
03

Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
3 t/m 9 maart 2017
Tandartspraktijk 2 J’s
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Herenzitting in Meerlo
In Meerlo vond op carnavalsmaandag 27 februari de zevende herenzitting plaats in café Oud Meerlo. In totaal
woonden 65 heren de zitting bij, verkleed in het thema Prinsentreffen.

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 21

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

10.30

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

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

ANBISE
09.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray
10% korting op de
zondagsbrunch met live cooking
in het restaurant

Blauwebessenland

Meterik

E 1 korting op jam

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

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

volkslied en hét prinsenlied werd het
saamhorigheidsgevoel verder aangewakkerd. Een van de hoogtepunten was
volgens de aanwezigen de komst van
prins Paul III en Vorst Reynaert VI.

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

19.15

Lottum
Heilige mis

traditioneel verklede carnavalsprinsen. Na het maken van een prinsenfoto volgden er livemuziek, dans en
buutreedners. Met het zingen van
het Limburgs volkslied, het Meerlose

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Kronenberg

zondag

De aanwezige heren hadden
zich uitgedost als prins in de meest
denkbare varianten. Zo was er een
Saoedische prins, een prins die nog als
kikker rondliep maar ook de nodige

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Parkhotel Horst

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK
5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Paramedische
Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Camps Optiek

10% korting op het hele
assortiment

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. E 17,95

Brownies & downieS
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

Het LoopCentrum

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Duet Kappers

De Schuilplaats

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

5% korting op de rekening

Koffie voor E 1

Tienray

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Wauw speciaal voor jou

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Driegangenmenu voor E 10

Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

25% korting op het tweede
gerecht

The Zen Company

Eetcafé Ald Vors

Museum de Kantfabriek

Priesternoodnummer

Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

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

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 6,50 korting op de intake

10% korting

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

10% korting op de eerste
behandeling

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

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions
15% korting op zonnecosmetica

Voordeelpas
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Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

VERNIEUWDE WINKEL!

Onze volledig gemoderniseerde winkel in Echt heropent zaterdag 4 maart!
Op
eni
ng
za.
4

ALLE
S
L
E
K
N
I
W
VIEREN
FEEST!

ma
art

10 40
2 ’’
cm

81 32
cm’’

Kom langs in een van onze winkels voor feestelijke acties!

FEESTPRIJS!

379,GRATIS BEZORGD!

295,-

FEESTPRIJS!

GRATIS BEZORGD!

FEESTPRIJS!

395,-

GRATIS INMETEN!
50,- VOORAF BEREKEND,
ACHTERAF VERREKEND

1099,-

795,-

LED-TV / 32PFS5501

LED-TV / KDL40WD650

INBOUW BAKOVEN MET MAGNETRON / CM656NBS1

t 32 inch (81 cm) t Full HD resolutie t 500 PMR t Smart
t Micro Dimming optimaliseert het contrast op uw tv
t Met Android kunt u snel navigeren, apps starten en videos afspelen

t 40 inch (102 cm) t Full HD resolutie t 200 Hz tSmart
t De X-Reality PRO-engine verﬁjnt beelden voor een prachtige weergave
t Met screen mirroring ziet u content van uw smartphone op uw tv

t*OIPVEMt7FSNPHFO8tWFSXBSNJOHTTZTUFNFO
t Moeiteloos schoon te maken dankzij de speciale coating
t*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond (Retailpark)
T. 0475-425262

Nieuw!

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

!

uwd
VernieEcht

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

