gemeentenieuws pagina

16
03
2

0

1

14

Meer
foto’s
zien?

7

hallohorstaandemaas.nl

Centrumplan Hegelsom: een groen dorpshart

03

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

‘Ik wil
geen
mede
lijden,
maar
begrip’
pagina

pagina

02

Van Peel
museum
naar
Historisch
Peelpark
pagina

04

Verkie
zingen op
De Twister
pagina

08

‘Ik heb
ze liever
niet in
mijn tuin’
pagina

12

‘Er moest weer
eens wat gebeuren’
Door het hele land waren buurtbewoners vrijdag 10 en zaterdag 11 maart in de weer voor het jaarlijkse evenement NLdoet. Ook in Horst aan de Maas zaten de mensen niet
stil. Zo werd er in Sevenum geklust aan een speeltuin en werd er in Tienray onder meer voor kleine kinderen een verkeerssituatie nagebootst en de speelplaats opgeknapt.

bezorger Grubbenvorst
m/v
Rij jij graag in een bus?
Heb je voldoende rijervaring
en ben je beschikbaar in de
periode mei t/m september?
Barbecue & Gourmet Party Service

Wij zoeken: representatieve
en service gerichte

BEZORGERS m/v
Interesse? kijk op www.a-z.nl/vacatures

Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger voor Grubbenvorst
voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Een baan met leuke
bijverdiensten. Tevens geschikt voor 65+’ers.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

Op zaterdag rond 12.30 uur zit
het werk in Sevenum er bijna op bij
de speeltuin op het Sondertseveld.
De NLdoet-versiering wordt langzaam
weggehaald en de kruiwagen is leeg.
Een tiental mensen kijkt tevreden
naar de speeltuin. Mieke Peeters van
het Stichting Speeltuin Sondertseveld
legt enthousiast uit wat er allemaal
gebeurd is.

De toestellen
zijn gepoetst
“Vanmorgen om 10.00 uur zijn
we begonnen met klussen. Met een
mannetje of twintig zijn we aan de
slag gegaan.” Ze somt het rijtje op.
“We hebben de hele speeltuin geharkt
en hebben alle bladeren weggehaald.
De toestellen zijn gepoetst, het
kunstgras is weer schoon en er staan
nieuwe stapstenen.”

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl
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‘Ik wil geen medelijden, maar begrip’
Nicole Gubbels (28) uit Melderslo plaatste afgelopen week een bericht op
Facebook over haar chronische nierziekte. Binnen een paar dagen werd haar
verhaal ruim zevenhonderd keer gedeeld. Op woensdag 29 maart organiseert
ze in De Lange Horst een bijeenkomst over haar situatie en de functie van
nieren. “In mijn omgeving heerst veel onwetendheid en onbegrip.”
Nicole was 19 jaar oud toen ze
zwanger raakte. Toen haar zoontje
werd geboren, kwam ook aan het licht
dat er iets mis was met het functione
ren van Nicoles nieren. “Met medicij

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 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
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.

nen en een dieet kon ik toen nog goed
functioneren”, vertelt ze. Vervolgens
moest Nicole overgaan op dialyseren
(een behandeling die nodig is wanneer
je nieren zelf niet meer in staat zijn
om je bloed goed schoon te filteren,
red.). Haar vader bood daarna aan om
zijn nier te doneren. “Dankzij paps nier
ging het een half jaar echt goed, maar
daarna stootte mijn lichaam het toch
af.” Nu is ze elke dag aangewezen op
nierdialyse. Dit doet ze zelf thuis via
buikspoeling.

Op wachtlijst
voor transplantatie
Haar moeder Petra (51) heeft exact
hetzelfde probleem met haar nier. Zij is
sinds haar 27e nierpatiënte. “Ze weet
precies wat er met me speelt. Voor
haar kan ik niks verbergen”, zegt Nicole
met een glimlach. Van de buitenkant is
niet te zien dat Nicole ziek is. Dit zorgt
indirect ook op onbegrip en onwetend
heid bij anderen. “Ik moet veel rusten”,
zegt Nicole terwijl ze een slok van haar
thee drinkt. “Als ik op een verjaardag
rond elf uur zeg ik dat ik moe ben en
ga slapen, klinkt geregeld ‘maar je hebt
vanmiddag ook al gerust. Iedereen is
wel eens moe.’ Deze thee drink ik nu,
maar het betekent ook dat ik over vier
uur pas weer iets mag drinken. Ik mag
maar anderhalve liter vocht per dag
hebben.”

Nu staat ze op een wachtlijst
voor een nieuwe transplantatie. Dit
duurt gemiddeld een jaar of zes, maar
niet elke nier is geschikt voor Nicole.
“Vanuit mijn omgeving heb ik al veel
aanbiedingen gekregen van mensen
die hun nier willen doneren, maar daar
zat helaas nog geen geschikte donor
tussen.”
Volgens Nicole was het een hele
stap om haar verhaal op Facebook te
zetten. Ze dacht er even over na en
besloot het toch te plaatsen. “Dat het
zo vaak gedeeld zou worden had ik
echt niet verwacht”, klinkt het. “Van

mensen, ook onbekenden, kreeg ik
veel lieve berichten. Ik had er een dag
taak aan om ze allemaal te beantwoor
den. Veel mensen lieten ook weten dat
ze helemaal niet wisten dat ik ziek was,
omdat het aan de buitenkant niet te
zien is.” Om duidelijkheid te verschaf
fen aan buitenstaanders, organiseert
Nicole op woensdagavond 29 maart
een bijeenkomst in De Lange Horst,
haar oude werkgever. “Eric (Janssen,
eigenaar van De Lange, red.) kent mij
nog goed omdat ik met hem gewerkt
heb. Hij stelde meteen de zaal en
koffie en thee beschikbaar.” Ze vindt

Provinciaal inpassingsplan Ooijen-Wanssum

Bezwaren Kasteel Ooijen ongegrond
De provinciale staten van Limburg hoeven hun plan voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum niet aan te passen naar aanleiding van bezwaar
van recreatiepark Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst. Dat heeft de Raad van State woensdag 15 maart bekendgemaakt.
Het provinciaal inpassingsplan
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
maakt het mogelijk een gebied in
en rondom Ooijen en Wanssum te
ontwikkelen.Er zijn plannen voor een
nieuwe rondweg rondom Wanssum
en voor uitbreiding van het industrie
terrein. Verder kan er natuur worden
aangelegd en wordende waterke
ringen langs de Maasaangepast.
Ten slotte wordt de Oude Maasarm
opnieuw in gebruik genomen waar
voor dijken moeten worden verlegd.

Onder meer recreatiepark Kasteel
Ooijen maakte bezwaar tegen het
provinciaal inpassingsplan. Het park
wil richting het zuidoosten uitbreiden
met kampeerplaatsen, chalets en een
jachthaven. Door het inpassingsplan
komen deze plannen echter in gevaar,
stelde het recreatiepark. Volgens de
Raad van State heeft het recreatiepark
eerder al de gelegenheid gehad om
hun uitbreidingsinitiatief ruimtelijk te
onderbouwen, maar dit is niet gebeurd.
Daarnaast heeft de gemeenteraad

van Horst aan de Maas nog steeds de
mogelijkheid om een bestemmings
plan vast te stellen om de uitbreiding
toch mogelijk te maken. Het recreatie
park stelt dus onterecht dat met haar
belangen geen rekening is gehouden.
Het provinciaal inpassingsplan hoeft
daarom ook niet aangepast te worden.
Ook heeft Kasteel Ooijen bezwaar
op de waterkeringsbestemming die op
de gronden rondom het recreatiepark
rust. Volgens de ondernemer staat
die bestemming in de weg van de

Aanbieding

BiblioNu biedt gratis internetcursus voor beginners
Leer met de cursus Klik & Tik basisvaardigheden zoals typen,
links, websites bekijken, e-mailen, downloaden en nog veel meer.

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

uitbreidingsplannen. Ook hier oordeelt
de Raad van State in het voordeel
van de provinciale staten. “Aan het
belang van een beschermingszone
langs de waterkering komt een groter
gewicht toe dan aan het belang van
Kasteel Ooijen”, vindt zij. Daarnaast
hebben de provinciale staten goed
genoeg beargumenteerd dat de
uitbreiding van het recreatiepark ook
met de waterkeringsbestemming nog
steeds mogelijk is. In totaal waren er
22 bezwaarmakers tegen de plannen.

www.biblionu.nl

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.

het vooral belangrijk dat zij begrepen
wordt door anderen. “Ik wil niet zielig
gevonden worden, maar dat men
sen mij begrijpen. Ik wil niet steeds
uitleggen waarom vriendjes van mijn
kinderen niet altijd kunnen komen spe
len of waarom ik niet met vriendinnen
mee kan stappen als ze dat die avond
plotseling opperen.”
Zelf vindt ze het al mooi als er
vijftig mensen komen op 29 maart.
“Natuurlijk hoop ik dat er zo veel
mogelijk mensen langskomen . Ik ben
benieuwd wie er de 29e aanwezig zijn
en kijk er nu al naar uit.”

Wanneer en waar? Vanaf 23 maart elke donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur in de Bibliotheek Horst.
Meer informatie en aanmelden bij de klantenservice,
via horst@biblionu.nl of bel naar (077) 398 23 39

Efkes Anders

€26,00

3-in-1 lunch voor 2 personen

€13,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Centrumplan Hegelsom

Een groen dorpshart

Deken Creemersstraat 70
Horst

TE KOOP

✓ halfvrijstaand met praktijkruimte!
✓ vleugje kasteel van Horst
✓ 635 m3, 200 m2 woonoppervlakte
✓ mooie leefruimte begane grond
✓ 5 slaapkamers en kantoor
✓ aparte én luxe praktijkruimte

Hegelsom is al sinds 2014 bezig met ideeën om het dorpsaanzicht te vernieuwen. In 2015 realiseerde het dorp
de ‘grensposten’ en het volgende onderdeel van het dorp dat onder handen genomen gaat worden is het centrum.
Woensdag 8 maart presenteerde de dorpsraad zij in zaal Debije het voorlopige plan.

zetelt u graag in het torentje?

Vraagprijs

€ 349.000.- kk
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

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

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

De plannen voor het centrum omvatten veel groen
Een groot terras bij zaal Debije,
de pastorietuin toegankelijker maken,
een parkje tussen de kerk, zaal Debije
en jongerencentrum OJC Phoenix,
minder parkeerplaatsen aan de
Pastoor Debijestraat en het trapveldje
beter betrekken bij de rest van het
centrum, dat is kortgezegd wat de
initiatiefgroep van het centrumplan
voor ogen heeft. Samen met Reesink
Poelmans landschapsarchitecten
hebben zij de verschillende visies over
het dorp uitgewerkt in een voorlopig
plan. Landschapsarchitect Theo
Reesink: “Het dorpshart van Hegelsom
ligt niet zoals in veel dorpen aan een
centraal plein, of aan de voorkant
van een dorp. In Hegelsom ligt dat
hart midden tussen de gebouwen
van de basisschool, zaal Debije,
het jongerencentrum en de kerk
in. Een beetje verborgen, maar wel
charmant.”

Dorpskern
Door de toevoeging van veel groen
wil de initiatiefgroep het centrum aan
de ene kant meer uitnodigend maken
voor toeristen, maar wil zij vooral
een ontmoetingsplek voor de dorps
bewoners creëren waar dingen samen
komen. In het plan staat daarnaast het
toevoegen van groen aan de dorpskern
centraal.

“De omgeving van de kerk en het
toekomstige terras van zaal Debije
moet wat meer uitnodigen”, aldus
Reeskink. “Het muurtje om de kerk
mag lager, om het plantsoen beter te
betrekken bij de rest van de plannen.
Het steegje tussen de kerk en het
jongerencentrum kan het begin vormen
van een dorpspark, dat toegang geeft
tot het café, het jongerencentrum
en de kerk, doorloopt rondom de
begraafplaats en een verbinding met
het trapveldje vormt.” Bij dat park wil
de initiatiefgroep ook graag de pas
torietuin beter betrekken. “Denk dan
aan een theetuin of groene ontmoe
tingsplek waar iemand in zijn eentje
een boek kan lezen onder een boom,
maar waar ook een grote feesttent
voor bijvoorbeeld de kermis kan staan,
omdat er gebruik wordt gemaakt van
gefundeerd gras.”
De begraafplaats wordt in het
centrumplan mogelijk een maatje
kleiner om meer ruimte aan het parkje
te bieden. Ook de gymzaal van de
basisschool kan eventueel wijken voor
parkeerplaatsen. De huidige parkeer
plaatsen bij de kerk en zaal Debije ziet
de initiatiefgroep ideaal gezien ook het
liefst verdwijnen, om het aanzicht van
de Pastoor Debijestraat aantrekkelijker
te maken. “De parkeerplaatsen aan
de overkant van de weg blijven wel”,

aldus Reesink. “Tijdelijk kunnen er extra
parkeerplaatsen komen aan de Meester
Wijnenstraat en rondom het hofje aan
de overkant van de kerk.”
De algemene indruk van de avond
is dat de meeste bewoners het een
mooi plan vinden, stelt voorzitter van
de initiatiefgroep Marlies Scheres.
“De discussie tijdens de infoavond
focuste zich vooral op de details, dus er
is weinig kritiek op het grote lijnen
van het plan.” Waar bewoners zich
onder andere zorgen over maken is het
verdwijnen van de parkeerplaatsen aan
de Pastoor Debijestraat, de privacy van
bewoners van de pastorie en rondom
het mogelijke park en overlast van het
toekomstige terras. Scheres: “We zullen
met deze plannen niet iedereen
tevreden kunnen houden, maar we
gaan een goede balans zoeken tussen
leefbaarheid en overlast.” Positief vin
den velen de komst van een terras, het
idee van een theetuin en het groene
karakter van het plan.
Het voorlopige ontwerp gaat eerst
naar gemeente Horst aan de Maas
voor goedkeuring. Fase 1 van het
centrumplan, bestaande uit het terras,
de omranding van de kerk en het plein
tussen de kerk, het jongerencentrum
en zaal Debije, wordt naar verwachting
in 2017 en 2018 uitgevoerd.
Afbeelding: Buro Poelmans en Reesink

Vijftien aanhoudingen
bij hennepknipperij Horst
De politie heeft vrijdagochtend 10 maart elf hennepknippers aangehouden bij een inval in een loods aan de
Kranestraat in Horst. Ook werden vier verantwoordelijken van de knipperij aangehouden.
De hennepknippers waren tien
Oekraïners en één Pool. Twee van
de vier verantwoordelijken werden
vrijdagochtend aangehouden
tijdens een huiszoeking in Venlo.
De twee andere mannen uit Venlo

waren aanwezig in de loods. Daar
bleken ook twee van de knippers
eerder te zijn aangehouden voor het
knippen van hennep. In de loods
was naast een hennepkwekerij veel
materiaal aanwezig om zo’n knipperij
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in te richten, zoals koolstoffilters,
waterreservoirs, elektronica en
droognetten. Ook werd er 175 kilo
hennep en 38 kilo henneptoppen
aangetroffen. Twee Mercedessen
werden ook in beslag genomen.
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Uitbreidingsplannen

Van Peelmuseum naar Historisch Peelpark
Het Peelmuseum in America heeft grote plannen. In de toekomst wil zij uitbreiden van kleinschalig museum
naar Historisch Peelpark, waar bezoekers nog beter kunnen ontdekken hoe het leven in en rondom de Peel er
vroeger uitzag.

Huub Geuijen en Frans Steeghs
Het Peelmuseum in America werd
in 2008 geopend op initiatief van
werkgroep Oud-America. Het museum
is in een in 1939 gebouwde kamphut,
waar in de periode van 1940 tot 1950
zo’n driehonderd peelarbeiders konden
verblijven. In het museum wordt het
verhaal van de turfwinning en de

ontginning van de Peel verteld, aan de
hand van foto’s, verhalen, gebruiks
voorwerpen en nagebouwde scènes
uit het leven van de peelarbeiders.
Frans Steeghs en Huub Geuijen zitten in
het bestuur van Stichting Peelmuseum.
“Er ligt hier zoveel geschiedenis.
Dat is met geen pen te beschrijven.

Het kamphuis is het de enige hier in de
regio dat nog in goede staat verkeerd.
Daarnaast hebben we ook een plag
genhut nagebouwd en een hut die het
verhaal van de dorpsfiguur Rowwen
Hèze vertelt”, aldus Steeghs. “Iedereen
die hier komt krijgt een rondleiding”,
voegt Geuijen toe. “We geven heel veel

achtergrondinformatie in dit museum.”
Al jaren is de stichting bezig
met uitbreidingsplannen. Steeghs:
“We willen van het museum een echt
Historisch Peelpark maken. Daarvoor
zijn we al enige tijd met de gemeente
in gesprek over een mogelijk uitbrei
ding. Mede daarom heeft de gemeente
het perceel achter het museum via
een ruilprocedure in handen gekre
gen. We hebben min of meer een
toezegging dat we dat perceel van
6 hectare mogen gebruiken als we met
goede plannen voor komen.”
“Straks kunnen mensen zelf
helemaal gaan ervaren hoe dat was,
het leven in de Peel. Zeker omdat de
Peel hier steeds minder toegankelijk
wordt voor bezoekers willen wij toch
een plek hebben om te laten zien hoe
het er vroeger aan toe ging”, vertelt
Steeghs. Zo heeft de stichting bijvoor
beeld plannen om een turfkanaal na te
maken op het terrein en er een treintje
dat de turf vervoerde te laten rijden.
“Ook zouden we een turfstrooiselfa
briek zoals die vroeger in Griendtsveen
en America stond, kunnen nabouwen.
Dat zou hier ook heel mooi passen”,
aldus Steeghs. Op het terrein staan
al twee nagebouwde plaggenhutten,
maar ook dat gedeelte kan spannen
der, vinden de heren. “Het moet een
park worden waar je van alles kan
ontdekken. We willen dat als je op
een bepaalde plek hier staat, je niet in
één oogopslag kunt zien wat er ergens
anders gebeurt, maar dat je daarvoor

echt op onderzoek uit moet. Zo was dat
vroeger in de Peel ook, dat was een
echte woestenij.”
Het nieuwe concept richt zich
vooral op kinderen. “Het moet een
doe-park worden. Kinderen gaan
hier, nog meer dan nu al het geval is,
dingen beleven. Misschien komt er ook
wel een speeltuin of iets dergelijks”,
vertelt Geuijen. Het museum is al een
educatief centrum en biedt een basis
scholenproject aan. Steeghs: “Dan leren
kinderen in de les wat over de Peel en
komen ze hier om de praktijk te zien.
Soms verbaas ik me erover hoe weinig
kinderen uit groep 8 van tevoren nog
maar weten over dit gebied. Zeker voor
kinderen uit deze regio is het belangrijk
dat ze weten hoe hun voorouders vroe
ger leefden van de turfwinning.”
De stichting verwacht over zo’n
drie jaar daadwerkelijk te kunnen
beginnen met de geplandeuitbreiding.
“Het liefst waren we gisteren natuurlijk
al begonnen”, zegt Steeghs. “Maar we
hebben nog een lange weg te gaan
voor de uitvoering.” Het moeilijkste
punt wordt de financiering. “We hopen
dat de gemeente ons uiteindelijk
kan faciliteren, dat zou al heel mooi
zijn. Voor de uitbreiding zelf moe
ten we veel fondsen aan schrijven,
zoals Staatsbosbeheer en dat soort
organisaties.”
Het Peelmuseum is vanaf april
weer geopend op woensdagmiddag en
iedere tweede en vierde zondag van de
maand tussen 13.30 en 16.30 uur.

Huisvesting arbeidsmigranten
toegestaan
De huisvesting van arbeidsmigranten aan de Broek in Sevenum is niet in strijd met het bestemmingsplan.
Dat maakte de Raad van State woensdag 15 maart bekend.
Een echtpaar dat in dezelfde straat
een bedrijf heeft, verzocht eerder
gemeente Horst aan de Maas maatre
gelen te namen tegen de huisvesting
van zestien arbeidsmigranten in een
voormalig bedrijfsgebouw van een
fruitteeltbedrijf. Volgens het echtpaar is
de huisvesting van arbeidsmigranten in
strijd met het bestemmingsplan, omdat

m
Mm

len

m... het is wee

te en de aardb

n
eie

ko

rz

op de gevolgen van huisvesting van
arbeidsmigranten voor de milieusitu
atie op andere percelen. “Daarbij is van
belang dat bij huisvesting op agrarische
percelen, zoals bedrijfswoningen, veelal
sprake is van een minder goed woonen leefklimaat dan bij burgerwoningen
vanwege de hinder van het eigen agra
rische bedrijf”, aldus de rechtbank.
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hun geen goed woon- en leefklimaat
kan worden geboden. Het bedrijfsge
bouw zou in de spuitzone rondom het
fruitteeltbedrijf liggen. De rechtbank
Limburg verklaarde in december 2015
een eerder beroep van het echtpaar
ongegrond. Tegen deze uitspraak ging
zij in beroep. De Raad van State stelt
dat het bestemmingsplan alleen ingaat
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Vier generaties

mbada aardbeien
Niemand kan de La
jk!
lijk zoet en verleideli
weerstaan... Zo heer
gbaar.
rse asperges verkrij
Ook zijn er weer ve

Kreuzelweg 3 | 5961 AK Horst

077 397 02 16

In Horst zijn vier generaties van de familie Goumans samen op
de foto gegaan. Op de foto zijn Emma Tilmans, haar moeder Rianne
Goumans, Riannes moeder Ria Goumans en haar moeder, en dus
overgrootmoeder van Emma, Riek Sievers-Thielen te zien. Alle vier
wonen ze in Horst.
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Videotheek Horst stopt

‘Er waren weken dat er
vijfhonderd man kwam’
Na bijna 35 jaar sluit Ster Videotheek in Horst haar deuren. Binnen een straal van zo’n 50 kilometer had
Jos Geurts de laatste tijd nog de enige videotheek, maar ook hij moet er metpijn in het hart mee stoppen.
“Mensen huren geen films meer”, legt hij uit.

Vervolg voorpagina

‘Er moest
weer eens wat
gebeuren’
Twee jaar geleden werd er
tijdens NLdoet ook al geklust aan de
speeltuin. “Er moest weer eens wat
gebeuren”, zegt Peeters met een
glimlach. “Als alles er netjes bijligt,
laten speeltuinbezoekers het ook
netjes achter. De dag hiervoor waren
er zo’n veertig kinderen aan het
spelen, dus de speeltuin is nog steeds
in trek.”

De kinderen helpen
ook een handje

Samen met zijn vader en broer had
Geurts vroeger een fotozaak. Begin
jaren 80 gingen ze daar ook video
camera’s en videofilms verkopen.
“Dat begon met een enkele kast achter
in de winkel. Daar kwam al gauw
een tweede kast bij en dat werden er
steeds meer”, vertelt hij. “Uiteindelijk
hebben we een videotheek gemaakt
op de plek waar eerst de studio van
de fotozaak was.”In 1984 werd de
videotheek een aparte winkel, gelegen
naast de fotozaak in de Kerkstraat in
Horst en een paar jaar later verhuisde
de zaak naar de overkant, naar het
pand waar nu schoenenzaak Durlinger
is gevestigd.
“De hoogtijdagen van de video
theek waren rond de eeuwwisseling,
toen de dvd opkwam. Dat is heel snel
gegaan, want de kwaliteit van een
dvd was natuurlijk veel beter dan die
van een videoband. In hele korte tijd
hebben we toen ons assortiment van
video’s verruild voor dvd’s en later
kwamen daar ook Blu-ray’ s bij. En Bluray’s, dat is echt het optimale genieten.
Als je eenmaal die kwaliteit gewend
bent, dan valt iedere dvd tegen.
Jammer genoeg heeft de opkomst
daarvan nooit écht doorgezet.” In 2007
verhuisde de Ster Videotheek nog een
keer, nu naar het huidige pand aan de

Venloseweg. “Hier is meer parkeer
ruimte, dat is wel zo gemakkelijk voor
mensen die even snel een film willen
inleveren of meenemen.”

Mensen kijken steeds
meer via internet
Langzaam maar zeker kwamen er
steeds minder klanten naar de video
theek. “Na 2004 zijn de cijfers eigenlijk
nooit meer gestegen en de laatste
drie à 4 jaar kelderden deze heel erg
hard. Mensen kijken steeds meer films
via internet in plaats van op dvd. Ook
de vrijetijdsbesteding van mensen is
anders geworden. Kinderen van nu
kijken helemaal niet meer zoveel tele
visie of films, die zitten veel meer in
hun eentje met een tablet of telefoon
te spelen. En met het hele gezin op de
bank samen een filmpje kijken gebeurt
ook niet meer zoveel. Natuurlijk blijven
er altijd mensen die een films op dvd
willen kijken, maar dat zijn er voor ons
gewoon niet genoeg.”
Geurts kijkt met genoegen terug op
de afgelopen jaren in de videotheek.
“We kregen allerlei volk over de vloer.
Alle lagen van de bevolking kwamen
hier en dat vond ik mooi om te zien.
Ik denk dat hier uit de omgeving zeker
90 procent wel eens bij ons binnen

is geweest voor een film. We hadden
weken dat er wel vijfhonderd man
kwam.” Niet alleen aan de klan
ten, maar ook aan de werknemers
heeft Geurts fijne herinneringen.
“Hier hebben heel veel jongeren hun
eerste stappen op de arbeidsmarkt
gezet. Wat ik zelf heel leuk vind is
dat documentairemaker Michiel ten
Horn (van onder andere de met drie
Gouden Kalveren bekroonde film
Aanmodderfokker, red.) hier zijn car
rière is begonnen. In deze videotheek
heeft hij zijn filmische blik verruimd.
Daar ben ik wel heel erg trots op. Van
Ster Videotheek naar Gouden Kalf”,
lacht hij.
Hoewel Geurts geen films meer
verhuurt, gaat hij wel door met de
twee andere onderdelen van zijn zaak:
pasfoto’s maken en de fotoservice en
de telefoon- en tabletreparatiedienst.
Hiermee verhuist hij naar een nieuw
pand aan de Kerkstraat in Horst.
“We zijn nu bezig met het verkopen
van ons assortiment en daarna gaan
we gewoon lekker verder, maar dan
zonder de films.” Zelf moet hij nu ook
een alternatief gaan vinden om films te
bekijken. “Dan heb ik ineens ook geen
grote collectie meer om uit te kiezen”,
verzucht hij. “En Netflix is gewoon niet
hetzelfde.”

Peeters ziet veel nieuwe gezich
ten die hun bijdrage leveren vandaag.
“Sowieso zijn er in de buurt veel
nieuwe mensen gaan wonen, dus het
is altijd leuk als ze meehelpen met
dit soort dingen. De kinderen helpen
ook een handje. Gelukkig werkte het
weer dit keer ook mee. We hebben
wel eens aan de speeltuin geklust
toen het sneeuwde, daar word je echt
niet vrolijk van.” Toch staat er nog
een klus voor de speeltuin op Peeters’
agenda. “We wilden eigenlijk meer
zitruimte bieden in de speeltuin, maar
de materialen hadden we vandaag
nog niet.”
Stichting Daelzicht bootste bij
crisisopvang ’t Raayke in Tienray
een verkeerssituatie na voor kleine
kinderen. “Op de weg hadden
we een parcours getekend met
bijvoorbeeld haaientanden”, vertelt

12 maanden dicht. De rechtbank
Limburg heeft het beroep van
de huurder hiertegen onlangs
afgewezen.

NLdoet wordt georganiseerd
door Oranje Fonds en is de grootste
vrijwilligersactie van Nederland.
Door het hele land zetten mensen
zich in. Er waren natuurlijk nog veel
meer activiteiten in de gemeente
Horst aan de Maas. Zo werd er
een klusdag georganiseerd in
OJC Walhalla in Sevenum en werd
er op een basisschool in Hegelsom
weer gewerkt aan het schoolplein.
Ook in andere dorpen werd aandacht
besteed aan NLdoet. In Swolgen
werd de groenvoorziening en het
beachtennisveld van TV ’t Löbke
bijvoorbeeld opgeknapt.

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

Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas heeft maandag 6 maart een bedrijfsperceel met daarop
aanwezige bebouwing aan de Gastendonkstraat in Horst gesloten, vanwege een drugsvondst in september 2016.
MDMA (harddrugs) aangetroffen.
Ook was er veel chemisch afval
van het fabricageproces aanwezig.
Het bedrijfsperceel gaat daarom voor

Beachtennisveld
werd opgeknapt

OPRUIMING

Bedrijfspand in Horst gesloten
na drugsvondst
In een vrachtwagen in een
loods werd eind september
2016 door de politie een mobiel
drugslab aangetroffen met 42 kilo

medewerker crisisopvang Dorinda
van de Mortel. “Ook hadden we viavia verkeersborden geregeld, zodat
het net echt leek.” Volgens van de
Mortel hadden de kinderen het goed
naar de zin. “Ze vonden het meer
dan leuk. De kinderen konden van
tevoren ook niet wachten om aan
de slag te gaan.” Daelzicht heeft
al vaker meegedaan aan NLdoet.
“Wij en de kinderen hebben echt een
geslaagde dag gehad. De speelplaats
is ook opgeknapt en ziet er nu leuk
en gezellig uit. Daarnaast is ook de
tuin van ’t Raayke versierd. Dat is fijn,
zeker nu het lekker weer wordt.”
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Zondagmorgen is mijn zus, schoonzus en tante
in het ziekenhuis plotseling overleden

“Ik had zo graag nog bij jullie willen blijven
maar dat mocht niet meer zo zijn.”

Geboren

Nellie van den Boogaart

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
ôzze pap, Jan, schoonvader en trotse opa,

6 maart 2017
Bas en Moniek van Leeuwenvan den Munckhof
en trotse zus Fleur
Aartserfweg 32a
5971 NR Grubbenvorst

15 maart 1963

12 maart 2017

Jan Seuren

Thea en Wiel
Koen
Dirk

Eef

echtgenoot van

Mariet Seuren-Bovee

Woongroep de Drink 6, Dichterbij, Horst
Correspondentieadres:
Torenstraat 57, 5961 TG Horst

*17 juni 1944

†15 maart 2017

Mariet Seuren-Bovee

We zijn voor het laatst samen met Nellie tijdens de
afscheidsdienst op vrijdag 17 maart om 11.00 uur in
uitvaartcentrum te Horst, Nijverheidstraat 4.
Voorafgaand aan deze dienst is van 10.00 tot 10.45 uur
gelegenheid om nog persoonlijk afscheid van Nellie
te nemen in het uitvaartcentrum.

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm., tel. 06 24
19 24 01, Businesscentrum Horst.

Inge en Aran
Fleur, Karlijn
Rob en Diana
Britt, Imke, Daan

Aansluitend aan de dienst begeleiden we Nellie
in besloten kring naar het crematorium.

Alex en Ingrid
Elke en Luuk, Julia en Johan
Jasper, Wouter, Floor
Fiene, Hanne

Een speciaal woord van dank
aan de begeleiding van Dichterbij.

Charles en Marly
Noor, Cas, Saar

Wij hebben afscheid moeten nemen van

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

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
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
NU..Man (67). Ik bied mij aan voor
de vrije tijd (wandelen, winkelen,
fietsen, chauffeur enz) Mo-Fr.
Tel. 06 44 84 09 27.

Nellie van den Boogaart

Lottum, 15 maart 2017
Grubbenvorsterweg 35, 5973 NA Lottum

Nellie is 53 jaar mogen worden.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 18 maart a.s.
om 10.30 uur in de parochiekerk de Heilige Gertrudis te Lottum
waarna wij hem te rusten zullen leggen op het kerkhof aldaar.

Tk gevraagd landbouwmach.
o.a. ploegen-frees-weidebloterweisleep-schudder-hark-maaier-kippermesttank-mestverspeider-tractor-veepaardentrailer enz. 06 19 07 69 59.

Als rozenkweker hield Jan van rozen maar een gift voor
Artsen zonder Grenzen zou hij ook op prijs stellen.
Hiervoor zullen achter in de kerk bij het condoleanceregister
collectebussen staan.

Pedicure bij u thuis.
Pedicurebehandeling bij u thuis voor
€ 25,-. Maximale duur 45 minuten.
Bel voor een afspraak 06 11 88 61 38.
Ambulant Pedicure Dorothé Roeven.

Wij wensen de familie van Nellie,
huisgenoten en medewerkers van
De Drink veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Cliënten en medewerkers
management en directie
Dichterbij Zuid

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.
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.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Gerrie
van den
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

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
Schilder 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.
Schilder nodig? JBSchilderwerken.
Degelijk, betrouwbaar met overleg.
Voor een vrijblijvende offerte.
Tel. 077 475 09 80 – 06 11 35 09 70
Belfeld.

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

Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, behang- en texwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
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
Vacature procesoperator.
Vacature (aankomend)
procesoperator/keurmeester
aardappelverwerkend bedrijf.
Voor meer info zie www.bexbv.nl

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

Gezocht interieur verzorg(st)er
winkel voor 16 uur/week in
4 dagdelen tijdens openingsuren
winkel. Mail: emiel@expertcoenders.nl
tel. 077 398 13 88 (Emiel Coenders).

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

Woning boedelontruiming. Woning
ontruimen, verhuizing, transport, snel,
correct, eerlijke prijs. Twedde Kans
Kringloop 06 21 23 88 89.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Valise Atelier & Natuur.
Voorjaarworkshops vegetatief
vormgeven, data in de agenda.
Schilderworkshops en workshops voor
grote en kleine groepen. Er valt veel
te doen en te beleven in ons atelier.
Info www.valise.nl of 06 12 69 79 35.

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

Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl
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Scholierenverkiezingen Dendron

D66 en GroenLinks
winnen
Als het aan de leerlingen van het Dendron College in Horst had gelegen, dan zouden D66 en GroenLinks de grote
winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen zijn geworden. Tijdens de landelijke scholierenverkiezingen van
Prodemos op dinsdag 14 maart stemden respectievelijk 26 en 24 procent op de twee partijen. VVD werd met
ongeveer 12 procent derde.

Bezwaar tegen
gastouderopvang
afgewezen
Een gastouderopvang aan de Broek in Sevenum mag zijn activiteiten
door laten gaan. Dat oordeelde de Raad van State woensdag 15 maart.
Een echtpaar dat naast de
gastouderopvang, dat gevestigd is
in een woning, een bedrijf heeft,
had eerder gemeente Horst aan
de Maas verzocht maatregelen te
nemen. Volgens het echtpaar ligt
de woning binnen de ’sproeizone’
van een fruitteeltteeltbedrijf. Om die
reden had het perceel waarop de
gastouderopvang is gevestigd,
helemaal geen woonbestemming
mogen krijgen, zeggen zij. Het
echtpaar heeft in het verleden zelf
om een woonbestemming voor zijn
eigen perceel gevraagd, maar kreeg
die niet vanwege deze sproeizone.
Ook levert de gastouderopvang

verkeersoverlast op. De rechtbank
Limburg verklaarde in december 2015
een eerder beroep van het echtpaar
ongegrond. Tegen de uitspraak van de
rechtbank gingen zij in hoger beroep.
De Raad van State oordeelt nu dat
het echtpaar op het moment dat het
bestemmingsplan werd vastgesteld
de verkeersveiligheid aan de orde
had moeten stellen. Ook heeft het
perceel waar de gastouderopvang is
gevestigd, de bestemming ‘wonen’,
in tegenstelling tot het perceel van de
bezwaarmakers waar de bestemming
‘bedrijf’ op ligt. Daarom is er volgens
de rechtbank geen sprake van
rechtsongelijkheid.

Asterstraat 24 te Grubbenvorst
Bij alle tweede Kamerverkiezingen
organiseert Huis voor Democratie en
Rechtsstaat Prodemos de landelijke
scholierenverkiezingen, om zo een
representatief beeld te krijgen van de
mogelijke verkiezingsuitslag. De sectie
maatschappijleer van het Dendron
College heeft samen met de media
theek net als voorgaande jaren meege
daan met dit initiatief. “Politiek is één
van de thema’s van ons vak. Stemmen
is een burgerschapskwestie en is een
speerpunt van het vak maatschappij
leer en maatschappijwetenschappen”,
aldus maatschappijwetenschappendo
cente Nicole van Eeten.“We proberen
het onderwerp politiek zo levendig
mogelijk te houden voor onze leerlin
gen. We doen bijvoorbeeld ook mee
met het programma Zinnige Zaken van

gemeente Horst aan de Maas, brengen
een bezoek aan de Tweede Kamer en
we gaan naar het Europees Parlement
in Brussel.”
GroenLinks en D66 kregen samen
zo’n 50 procent van de stemmen van
de Dendron-leerlingen. Daarna volgde
de VVD (12 procent), CDA (10 procent)
en SP (7 procent). Bij de vorige verkie
zingen in 2012 stemde nog 16 procent
van de leerlingen op PVV, vergeleken
met 4 procent dit jaar. Voorgaande
jaren was de uitslag van de scholieren
verkiezingen op het Dendron College
een stuk rechtser dan dit jaar met win
naars als VVD (2012), PVV (2010), CDA
(2003) en LPF (2002).
Dit keer hebben niet alle leerlingen
van de school meegedaan met de scho
lierenverkiezingen, maar een represen

tatieve steekproef van zo’n tweehon
derd leerlingen uit de bovenbouw van
vmbo, havo en vwo. “In het verleden
merkten we dat leerlingen onbekend
waren met het thema politiek en alleen
stemden op personen die het meest
in het nieuws waren. De uitslag was
dan meestal ook geen goede voorspel
ler van de echte verkiezingen. Dit jaar
hebben we gekozen om alleen de
leerlingen die het thema wel behan
delen te laten stemmen.” Ook hebben
de leraren maatschappijwetenschap
pen het idee dat na de Brexit en de
presidentsverkiezingen in de Verenigde
Staten het onderwerp politiek meer
leeft onder leerlingen. “We denken
ook dat er thuis meer over gesproken
wordt, waardoor veel leerlingen genu
anceerder denken.”

Ruim opgezette tussenwoning met fraai uitzicht op
speelweide. Bouwjaar 1971/1972. De woning werd in
1976 uitgebouwd aan de achterzijde. Goed onderhouden. Nagenoeg geheel v.v. dubbel glas. 1e verdieping
met 3 slaapkamers en badkamer. 2e verdieping via vaste
trap. Garage en berging gelegen aan de achterzijde.
Vrije achterom. Percelen totaal 207 m². Inhoud 390 m³.
Woonoppervlakte 130 m². Ideaal voor de starter.

Vraagprijs:

€ 179.000,- k.k.
Lingsforterweg 143, 5944 BD Arcen
T 077-3743688 M 06-23971302
E info@makelaardijAnkie.nl
I www.makelaardijAnkie.nl

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

HALLO in Madrid
Oma Mien van der Sterren uit Horst en oma Tonny Verheijen uit Hegelsom gingen op bezoek bij
kleindochter Milou Verheijen in Madrid. Milou woont daar op het moment, omdat ze daar de master
Management en commerciële economie volgt aan de ESERP Business School. Gelukkig was er even tijd
om met z’n drieën de HALLO te lezen in het Parque de El Retiro.

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

www.kinderopvanghetnest.nl
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Lijsttrekkersdebat

Verkiezingen op De Twister
Op basisschool De Twister in Horst vond dinsdagmiddag 14 maart
een lijsttrekkersdebat plaats. Niet tussen Rutte, Pechtold en Wilders, maar
tussen de leiders van de leerlingenpartijen.
De leerlingen van basisschool
De Twister werken momenteel
met het thema ’macht en regels’.
Voor de schoolverlaters staat
dat thema in het teken van de
verkiezingen. De leerlingen van
groep 8 hebben partijen gevormd,
verkiezingsprogramma’s geschreven en
gingen dinsdagmiddag met elkaar in
debat. Doel: zoveel mogelijk stemmen

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

winnen. In totaal elf partijen deden
mee aan de Twisterverkiezing. De
partijen hebben namen als SLD (Super
Luie Dag), VIC (Vrijheid In Creativiteit)
en PED (Partij van de Experimentele
Dag). Er stond voor de kandidaten heel
wat op het spel: de winnende partij
mag namelijk de schoolverlatersdag
organiseren. De BBS (Binnen Bal Sport)
is de grootste partij met 21 leden,

TE KOOP

Den Bunder 11, Kronenberg
2 onder 1 kap woning in een rustige buurt.
Met garage (17 m²) en berging (18 m²), woonopp. ca. 95 m²,
perceelsopp. 164 m², bouwjaar 1984.
Direct aanvaardbaar.Vraagprijs € 169.000,Informatie: 06 - 2044 8298 of 06 - 1227 3201 (na 18:00 uur)

www.biblionu.nl

Digitaal zaken doen met
de overheid? Regel het zelf !
Leer met de cursus Digisterker alles over MijnOverheid.nl, een
DigiD, de websites van UWV, SVB, de Belastingdienst en de
gemeente. Enige computerkennis is vereist. Kosten € 15,00 pp.

KDZV (Kinderen Die Zich Vermaken)
en PED zijn beide een eenmansfractie.
In hun verkiezingsprogramma’s
hebben de fracties hun ideeën voor
de schoolverlatersdag opgenomen.
Wat daarbij opvalt is dat de meeste
kiezen voor een sportieve dag met
veel sport en spel. Behalve de SLD dan.
Die willen een, zoals de naam al zegt,
superluie dag omdat ze dat volgens
hen verdienen.
Tijdens het debat gingen de
kinderen met elkaar in discussie over
stellingen als ‘elk kind in groep 8
moet een bijdrage doen in de kosten
voor de dag’ en ‘onze partij kan voor
iedereen leuke dag organiseren’.Daarbij

ging het er niet zo hard aan toe zoals
dat soms het geval is bij de debatten
van de landelijke politieke partijen.
De leerlingen luisterden naar elkaar
en lieten elkaar uitspreken. Ook waren
ze over het algemeen eensgezind
met elkaar. Als hun partij zou winnen,
maar niet de juiste minister-president
kan leveren dan zouden ze die positie
zonder morren overdragen aan een
ander. Het was hen duidelijk dat je, als
je wilt regeren, compromissen moet
sluiten en samenwerkingen moet
aangaan met andere partijen. Zouden
ze boos worden als hun fractie niet de
winst ging behalen, vroeg Stef van de
GSP (Gezamenlijke Spellen Partij) aan

zijn medefractieleiders? Nee hoor, zei
Julia namens de DAD (De Algemene
Dag). “Als mijn partij niet wint, dan is
dat zo.” “Ik ben blij voor wie er dan
wel wint”, antwoordde Rianne van VIC
diplomatiek. Want uiteindelijk is het
maar een spelletje, vonden de leerlin
gen. “Zou premier Rutte dat ’s avonds
ook wel eens tegen zichzelf zeggen?”
grapte juffrouw Hilde. Zij had ten slotte
nog een advies voor de stemmers:
“Stem op de partij die het beste bij jou
past. Volg je hart.”
Op woensdag 15 maart mochten
de leerlingen en leerkrachten hun stem
uitbrengen. Op donderdag 16 maart
wordt de uitslag bekendgemaakt.

Eerbetoon Groengroep
Sevenum aan Jan Gijsberts
Stichting Groengroep Sevenum heeft zaterdag 12 maart meegedaan aan NL Doet. Zij maakte een eerbetoon voor
de onlangs overleden Jan Gijsberts uit America, die veel voor de Groengroep heeft betekend.

Wanneer en waar? 22 en 29 maart, 5 en 12 april van 19.00
tot 21.00 uur in de Bibliotheek Horst. Andere data ook mogelijk.
Meer informatie en aanmelden bij de klantenservice,
via horst@biblionu.nl of bel naar (077) 398 23 39.

“Jan Gijsberts heeft in onze regio
veel sporen, in de vorm van poelen,
nagelaten. Na zijn overlijden was
het voor de Groengroep een taak om

hem hiervoor te eren”, aldus Ron
Janssen van de Groengroep. De laatst
gegraven poel van Gijsberts is
verrijkt met een oeverzwaluwwand

met een ziteducatieplek aan de
KnopenLopenroute. “Hier kunnen we
hem nog vaak herinneren”, laat de
Groengroep weten.

jongeren 09
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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.

aan
Chelle Korstjaans

Allemaal
gestemd?
Vorige week zaterdag
begon ik aan deze column en
bedacht me dat over vier
nachtjes slapen de verkiezingen er alweer zijn. Woensdag
15 maart mocht ik dan eindelijk meedoen! Of ja ik bedoel
stemmen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Chelle Korstjaans
19 jaar
Meterik
ROC Ter AA Helmond

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Diddle-plaatjes sparen en ruilen.
Dit was op de basisschool helemaal in,
dus natuurlijk deed ik hieraan mee.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Ik doe de opleiding midden kader
engineering technicus mechatronica.
Bij deze opleiding heb ik praktijk- en
theorievakken. De praktijkvakken
vind ik het leukste zoals,
besturingstechniek en verspanen.
Deze vind ik het leukste, omdat ik
praktijk veel leuker vind dan theorie.
De stomste vakken vind ik de talen,
zoals Engels en Nederlands. In deze
vakken ben ik niet zo goed.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben altijd precies op tijd. Ik kom
nooit echt te laat, want jammer genoeg
wacht de trein niet.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is volleybal,
ik speel bij VC Meterik dames 1.
Naast volleybal ben ik ook te vinden op
het circuit Raceway Venray, als onder
steuning van het technische team van
Racing Team Driessen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Belangrijk vind ik eerlijkheid en ver
trouwen. Als deze twee dingen er niet
zijn, ben je ook geen echte vriend.
Hond of kat?
Hond, omdat we zelf thuis ook een
hond hebben, hij heet Dezzel. Ik heb
nog nooit een kat gehad, dus ik ben
ook geen katten gewend.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?

Eigenlijk zou ik mijn leven met geen
enkele artiest willen ruilen, maar als
ik toch moet kiezen doe ik het meteen
goed en ga ik voor Billie Joe Armstrong,
de frontman van Green Day. Ik kies voor
hem omdat je dan meteen alles hebt:
seks, drugs, rock-‘n-roll. Dan doe je het
meteen goed.
Festival of discotheek?
Festival, want bij een festival maak je
een bewuste keuze over welke muziek
je wilt horen en dat kan in een disco
theek niet.
Wat ligt er onder jouw bed?
Er ligt heel erg veel stof. Eigenlijk ligt er
voor de rest niks onder mijn bed.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Hip, stoer en comfortabel. Iedereen die
me kent weet vast wel wat ik hiermee
bedoel.
Welke emoticon gebruik je het meest?
De emoticon die heel hard lacht, met
de traantjes. Die gebruik ik wel elke
dag.

kom op 1e en 2e paasdag paaseieren zoeken
• speeltuin & Kinderboerderij
• Pannenkoeken eten
• 1e en 2e PAASdag
PAASbrunch

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou het super leuk vinden om nog
een keer naar Sziget-festival te gaan
in Budapest. Ook wil ik nog graag
mijn motorrijbewijs halen en hier
hoort natuurlijk een mooie motor
bij.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van mijn moeder, ze
wilde namelijk graag een nieuwe
profielfoto voor op Facebook.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bijtomatenkwekerij
Van Rens in Meterik. Hier werk ik
elke zaterdag en ook in de vakan
ties. Werken hier bevalt me goed.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Eerst geef ik volleybaltrainen aan
de jeugd en zaterdag heb ik dan
zelf een wedstrijd. Daarna spreek ik
graag af met vrienden.

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

Zelf was ik voor de verkiezingen nog even aan het zweven.
Na lange tijd programma’s lezen,
debatten volgen en standpunten
vergelijken, vond ik kiezen nog
steeds moeilijk. We hebben
allemaal maar één stem en die
moeten we ook goed gebruiken
vind ik. Maandag wist ik
eindelijk op wie ik wilde gaan
stemmen. Op welke partij mijn
keuze gevallen is, ga ik niet in de
krant zetten. Wat ik jullie wel kan
verklappen is dat het in ieder
geval niet de PVV is.
Nadat ik eindelijk wist op wie
ik ging stemmen, ging ik
nadenken over mijn stem.
Een stem die eerder nietig dan
nuttig lijkt. Van de bijna 13
miljoen stemgerechtigden, ben
ik er maar eentje. Daar komt bij
dat wanneer je dan partijprogramma’s hebt gevonden waar
je het 100 procent mee eens
bent, het toch niet verwezenlijkt
kan worden. Alle standpunten
worden (half) weggegooid
omdat partijen altijd moeten
samenwerken en dus een
compromis moeten sluiten.
Echter betekent dit niet dat ik
stemmen onbelangrijk vind.
Ik wil juist dat iedereen gaat
stemmen. Het is belangrijk dat je
je mening laat horen en stemt op
de partij die jouw idealen deelt.
Als niemand zou stemmen, zou
er helemaal geen politiek zijn.
Jouw stem kan doorslaggevend
zijn voor het aantal zetels voor
een partij en zelfs voor wie er
gaan regeren. We moeten juist
blij zijn dat iedereen boven de 18
in Nederland gewoon mag
stemmen.
Ik hoop dus dat jullie
allemaal gestemd hebben
(als dat mocht). Voor deze
column laat ik het erbij. Ik moet
mijn kamergotchi Jesse Klaver
niet weer vergeten te voeren.
Liefs, Anke
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Het Loopcentrum

Trailrunning clinic
Het LoopCentrum in Hegelsom organiseert op zaterdag 1 april een trailrunning clinic. Deze begint om 09.00 uur
op de parkeerplaats van het LoopCentrum.
Trailrunning is een variant van
hardlopen, waarbij deelnemers dwars
door de natuur lopen. Na de clinics
van het afgelopen jaar organiseert
het LoopCentrum op zaterdag 1 april
een nieuwe trailrunning clinic. Onder
begeleiding van een deskundige trainer
van het LoopCentrum wordt onder

andere aandacht geschonken aan de
techniek van het trailrunnen. Door
een juiste techniek kunnen blessures
voorkomen worden. Bovendien kan
door een betere techniek met name
bij het stijgen en dalen veel tijdwinst
geboekt worden. De clinic start om
09.00 uur vanaf de parkeerplaats van

het LoopCentrum en duurt 1,5 tot
2 uur. Het is bedoeld voor mensen die
ongeveer 5 kilometer aaneengesloten
kunnen hardlopen. De training gaat
door natuurgebied ’t Ham.
Voor meer informatie en aan
melden, kijk op www.hetloopcentrum.
nl/hardlopen/trainingen

Industrieterrein

Digitale Opsporing en ComConnect keren terug naar Horst
Digitale Opsporing B.V. en Com-Connect B.V. keren na een verblijf van vijf jaar in Sevenum terug naar Horst.
In samenwerking met Zegers Bouw Horst is het voormalige pand van Kleeven Control, aan de Nijverheidsstraat,
aangekocht.
Vanaf begin juni zijn de bedrijven,
die 10 jaar bestaan, volledig
operationeel op het nieuwe adres.
Het particuliere recherchebureau
Digitale Opsporing is de laatste
10 jaar uitgegroeid tot een landelijk
bekende speler in de bestrijding

van cybercrime, digitaal forensisch
onderzoek, fraude onderzoek en
opleidingen op dit gebied. In het
nieuwe pand zal een volledig nieuw
forensisch laboratorium worden
ingericht met de nieuwste digitale
hulpmiddelen en technieken.

De opleidingen worden, ook op deze
nieuwe locatie, georganiseerd in een
modern computer leslokaal, voorzien
van alle nieuwste technieken. Com
Connect heeft zich in het afgelopen
decennium gespecialiseerd in ICTsecurityvraagstukken.

Oh, zit dat zo!

Starter in de Regio
Lotus ergotherapie
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Lotus ergotherapie
Merel Janssen
Mommesstraat 2
Sevenum
06 43 18 78 48
info@lotusergotherapie.nl
www.lotusergotherapie.nl
Gezondheidszorg
Januari 2017

Activiteiten
Door een ziekte, handicap of
beperking kunnen de normale,
dagelijkse bezigheden ineens niet
meer zo vanzelfsprekend zijn.
Het uit bed komen lukt niet meer
zo goed, wassen en aankleden
wordt lastiger of iemand is
gevallen bij het opgaan van de
trap. Lotus ergotherapie gaat
samen met haar klanten op zoek
naar mogelijkheden om de voor u
betekenisvolle activiteiten zo lang
mogelijk veilig en zelfstandig uit
te voeren.
Ergotherapie draait om het
concrete, praktische handelen van
alledag. Lotus ergotherapie
kanhelpen om zo zelfstandig
mogelijk te blijven functioneren.
Hierbij valt te denken aan
problemen op het gebied van
persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, vervoer en het
uitvoeren van werk en hobby’s.
De behandeling kan bestaan uit
training van vaardigheden,
advisering of coaching. Ook kan
Lotus ergotherapie zo nodig
begeleiden bij de aanvraag van
hulpmiddelen of voorzieningen en
geeft zij advies over aanpassingen
in de woon- of werksituatie.

De kracht van ergotherapie is het
slim gebruik maken van de
mogelijkheden van elke cliënt,
om op die manier de beperkingen
te omzeilen.
Doelgroep
Lotus ergotherapie behandelt
alle (jong-)volwassenen en
ouderen die lichamelijke of
cognitieve beperkingen ervaren
en daardoor de alledaagse
handelingen niet meer naar wens
kunnen uitvoeren. Dit kan komen
door een ziekte, trauma, handicap
of overbelasting, bijvoorbeeld als
het gevolg van dementie,
neurologische aandoeningen of
reuma.
Onderscheidend vermogen
Lotus ergotherapie is expert in
het mogelijk maken van zelfstandig handelen. Elke cliënt is uniek
en elke situatie is anders, de wens
van de cliënt vormt dan ook het
uitgangspunt van de behandeling.
Lotus ergotherapie streeft ernaar
om door middel van persoonlijke
aandacht en kleinschaligheid het
effect van de ergotherapeutische
behandeling zo groot mogelijk te
maken.

u w v e rg o e d 1 0 u u r
ba s i ng v
i s v er a n u it
z e k er i
ng

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

De belastingaangifte 2016
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Het is weer die tijd van het jaar dat de belastingaangifte voor de
deur staat. Misschien heeft u de aangifte al weg? Dan behoort u tot de
minderheid. De meeste belastingplichtigen wachten zo lang mogelijk
om dit klusje te klaren.
Als u geld terugkrijgt, krijgt u
geen rente vergoed (tenzij u langer
dan drie maanden moet wachten
op een aanslag). Ook dan is het dus
verstandig om voor 1 april aangifte
te doen.
Net als vorig jaar is ook nu de
termijn om aangifte te doen weer
opgerekt tot 1 mei. U heeft dus nog
even. Toch kan het verstandig zijn
zo snel mogelijk aangifte te doen.
Doet u aangifte voor 1 april, dan
garandeert de Belastingdienst dat u
voor 1 juli een (voorlopige) aanslag
ontvangt. Als u op de aanslag moet
bijbetalen dan wordt er geen rente
berekend.
Doet u ná 1 april aangifte en
wordt de aanslag opgelegd ná 1 juli,
dan betaalt u 4 procent rente over
het te betalen bedrag, te rekenen
vanaf 1 juli.

U kunt overigens beter niet
wachten tot het laatste moment om
aangifte te doen. Het systeem van de
Belastingdienst kan bij grote drukte
overbelast raken. De Belastingdienst
weet dat, maar gaat er vooralsnog
niets aan doen. In plaats daarvan
krijgt u een pop-up te zien waarin
gevraagd wordt om het later nogmaals
te proberen.
Net als andere jaren vult de
Belastingdienst de aangifte al
grotendeels voor u in. Uiteindelijk
is de bedoeling dat het doen van
aangifte nog slechts een druk op de

knop wordt. Controleer de vooraf
ingevulde aangifte altijd goed.
Sommige gegevens zijn persoonlijk
en kan de Belastingdienst niet
weten. Ook komt het voor dat
instanties niet de juiste gegevens
doorgeven aan de Belastingdienst.
U blijft altijd zelf
verantwoordelijk voor de
ingediende aangifte. Op het onjuist
aangifte doen staan flinke boetes.
Bij een onjuiste opgaaf van uw
vermogen kan dat zelfs oplopen tot
een boete van 300 procent (!).

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Gehinderd in de uitvoer
van uw dagelijkse activiteiten?
Merel Janssen

TE KOOP
TE KOOP
TE KRONENBERG
TE KRONENBERG

Mommesstraat 2 | 5975 NG Sevenum | 06 43 18 78 48 | www.lotusergotherapie.nl

Perceel prima cultuurgrond,
Perceel
prima
cultuurgrond,
totaal
groot
ca. 2,75 ha.
TE
KOOP
totaal groot ca. 2,75 ha.

TE KOOP
TE KRONENBERG
TE KRONENBERG

Perceel
Meer
info: prima cultuurgrond,
totaal groot
ca. 2,75
MeerHettinga,
info:
Jelle
06-5136
1110 ha.
info: Jelle Hettinga, 06 - 51 36 11 10
JelleMeer
Hettinga,
06-5136 1110

AgriTeam Makelaars Peel-, Maas- en Rivierengebied
Breestraat
20, 5845 AV
SintMaasAnthonis
AgriTeam Makelaars
Peel-,
en Rivierengebied
T:
0485
387
300
E:
sintanthonis@agriteam.nl
Breestraat 20, 5845 AV Sint Anthonis
T: 0485 - 387 300 E: sintanthonis@agriteam.nl

Perceel prima cultuurgrond,
totaal groot ca. 2,75 ha.
www.agriteam.nl
www.agriteam.nl

Meer info:
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GEPLUKT Jo Venner-Spreeuwenberg

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.

Als 10-jarig meisje begon Jo Venner-Spreeuwenberg uit Griendtsveen met orgelspelen en onlangs vierde ze haar
50-jarig jubileum als organist in Griendtsveen. Thuis speelt ze geen piano of orgel, want daar is ze veel liever bezig
met het maken van kaarten of het verzorgen van haar planten. Deze week wordt zij geplukt.
Wie bij Jo (61) en haar man
Hans op bezoek komt aan de Pastoor
Hendriksstraat in Griendtsveen, wordt
luid blaffend begroet door hond Rambo.
Dat klinkt enger dan het is. Het is
namelijk geen, zoals zijn naam doet

vermoeden, grote pitbull maar een
zachtaardige poedel, bijna 11 jaar oud
en ook nog eens blind. “Dat vonden we
wel grappig, zo’n stoere naam voor een
poedeltje”, lacht Jo. “Van zijn blindheid
heeft hij gelukkig weinig last, hij weet
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Heusden. Je hoort het al, ik blijf lekker
bezig.”
Thuis heeft Jo wel een keyboard
staan, maar daar speelt ze zelden op.
“Af en toe moet ik oefenen, maar
eigenlijk speel ik alleen in de kerk met
een koor.” Wat ze thuis wel graag doet
is knutselen en haar planten verzorgen.
“Met een paar vriendinnen ben ik eens
begonnen met kaarten maken. Dat
was allemaal nog niet zo mooi, dus
we gingen bij een hobbyclubje. Daar
komen we nu al twintig jaar iedere vrij
dagavond, voor de gezelligheid en het
creatief bezig zijn.” Verjaardagskaarten
hoeft Jo daarom ook nooit meer te
kopen. “Ik heb er inmiddels zoveel, ik
moet me eigenlijk een beetje inhouden
met het maken van nieuwe.”
Is ze niet aan het knutselen, dan
is Jo graag buiten bezig. Bijvoorbeeld
met haar kuipplanten. “Dan haal ik
de mooie scheuten eraf en probeer
ik die te stekken. Ook kweek ik graag
boompjes. Je kunt wel zeggen dat ik
groene vingers hebt. Ik begon met een
paar plantjes en dat worden er steeds
meer.” Jo beperkt zich tot de kuip- en
perkplanten in haar tuin, de rest houdt
man Hans bij. “Anders heeft hij niks te
doen.” In de zomer gaan de twee graag
fietsen. “We zijn echte mooi weer-fiet
sers, mijn man en ik. Het liefst rijden
we dan ergens heen met de auto en
gaan vandaar uit fietsen. Griendtsveen
is natuurlijk heel mooi, maar na een
tijdje heb je het hier wel gezien en
wil je op een nieuwe plek komen.”
Ver weg op vakantie gaan, doen ze niet
zo vaak. “We hoeven niet zo nodig naar
Spanje of Griekenland. Laat ons maar
lekker fietsen en af en toe een terrasje
pikken. Als mensen ons vragen of we
in de zomer zijn weggeweest, zeg ik
wel eens: ‘we hebben een paar korte
cruises gemaakt’. Mensen moeten altijd
lachen als ik uitleg dat ik de veerpont
over de Maas bedoel.”

BEN JIJ DE TOPPER DIE WIJ ZOEKEN?

VERKOOPMEDEWERKSTER
24 - 32 uur

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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waar alles staat hier in huis. De laatste
jaren is hij wat minder actief en ligt
hij vaak op de bank of in zijn mandje.
Maar een beestje in huis blijft altijd
gezellig.”
Jo woont al haar hele leven in het

kleine dorpje Griendtsveen. “Ik heb het
hier wel naar mijn zin. En dat mag ook
wel, want ik woon er al een hele tijd.”
Ze werd geboren aan de Kanaalweg,
verhuisde later naar de Apostelweg
en samen met Hans ging ze na
hun bruiloft in 1978 aan de Pastoor
Hendriksstraat wonen. Hans ontmoette
ze, “lekker ouderwets”, in Deurne, in
de danszaal. Samen kregen ze één
zoon, Johan. Hij woont nog steeds bij
zijn ouders in de buurt. “Johan woont
vlakbij, om de hoek. Dat is gemakkelijk
en gezellig.” Zelf komt Jo uit een gezin
met zes kinderen. “Mijn jeugd is bijna
niet te vergelijken met de jeugd van
kinderen van nu. Toen speelden we
heel veel buiten, verstoppertje en dat
soort spelletjes. Tegenwoordig zitten
alle kinderen achter de computer of
met een spel op de bank.” Na de
lagere school in Griendtsveen ging Jo
naar de huishoudschool. “Zo ging dat
vroeger”, vertelt ze. “Daarna ging ik bij
een Philipsbedrijf in Deurne werken,
lampjes controleren. Hans werkte daar
ook. Toen Johan eenmaal was geboren,
stopte ik met werken.”
In januari vierde de Griendtsveense
haar 50-jarig jubileum als organist
in de kerk van Griendtsveen. “Op
10-jarige leeftijd maakte ik al mijn
debuut”, lacht ze. “Ik was bij de pastoor
om mijn rapport te laten zien en ik
mocht wat op zijn vleugel pingelen.
Dat beviel wel en ik ben er eigenlijk
altijd mee doorgegaan. Het is vooral
de gezelligheid met alle mensen in
de kerk en van het koor, waar ik van
hou.” Het kerkkoor in Griendtsveen
is er door een ledengebrek mee op
moeten houden, maar Jo heeft nog
genoeg koren over die ze begeleidt.
“In America heb ik er drie: het
mannenkoor, het dameskoor en het
gemengd koor. En in Sevenum begeleid
ik één keer per week een repetitie.
Sinds kort heb ik ook een koor in
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Ben jij enthousiast, spontaan, commercieel en ben je een topper in verkoop
en advies? Dan ben je van harte welkom om ons team te komen versterken.
Wij vragen:
• Mbo werk- en denkniveau
• Affiniteit met kleding en mode
• Commerciële instelling
• Communicatieve en sociale vaardigheden
• Verantwoordelijkheidsgevoel, geen 9-5 mentaliteit
• Flexibel en in het weekend inzetbaar
• Ervaring in de verkoop is gewenst
Stuur je cv met foto naar Top Jeans Shop, T.a.v. Cecile van Well
Wilhelminaplein 1, 5961ES Horst of mail naar: cecile@topjeansshop.nl
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Wat
zeg je?
Drones worden onder meer gebruikt bij
evenementen om beelden te maken van het
publiek of de optredens. Maar ook makelaars
zetten steeds vaker drones in voor de verkoop
van een huis en in de landbouwsector worden
ze gebruikt om de groei van de gewassen te
inspecteren. Dan zijn er nog mensen die voor hun
plezier met een drone vliegen. Dit kan soms voor
ongewenste of zelfs gevaarlijk situaties zorgen.
Hoewel mensen in Horst aan de Maas zich wel
zorgen maken over waar een drone overal vliegt,
zegt toch 93 procent nog nooit overlast te hebben
ervaren. Daarbij zegt ook 94 procent nog nooit
zelf met een drone gevlogen te hebben.
Hoewel het verboden is om met een drone
bij een luchthaven te vliegen, maken piloten
steeds vaker melding van drones die in de buurt

Inwonerspanel

1.672 leden

16
03

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik heb ze liever niet in mijn tuin’
De politie heeft in 2016 vaker opgetreden tegen dronepiloten die in overtreding waren. Er kwamen 96 meldingen binnen en in 38 gevallen
werd er een proces-verbaal opgesteld. Een meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas vindt dat drones alleen in speciaal daarvoor
bestemde gebieden toegestaan mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

18%
Oneens
23%
Neutraal

59%
Eens

Drones alleen toestaan in
speciale gebieden

“Drones worden ook bij de precisielandbouw
van het toestel vliegen.Als het aan 59 procent
gebruikt, dus er wordt mee over akkers gevlo
van de inwoners ligt, mogen drones alleen
gen. Duidelijke wetgeving met betrekking tot de
vliegen in daarvoor bestemde gebieden. Met
toekomst is wel wenselijk.”
name om zo de privacy van mensen in hun
eigen woonomgeving
te waarborgen. “Ik wil
TipHorstaandeMaas
rustig in mijn tuin kunnen
is een samenwerkings
‘Denk aan de privacy’
zitten zonder begluurd
verband tussen
‘Maak het vergunningsplichtig’ HALLO Horst aan de
te worden. Je weet maar
nooit waar de gemaakte
‘Zolang men zich maar aan de Maas en TopOnderzoek.
foto’s voor gebruikt wor
Voor meer resultaten
regels houdt’
den”, zegt iemand. Een
of aanmelden voor
ander voegt toe: “Een
de volgende enquête,
drone zou alleen voor
kijk op
bepaalde doeleinden en door bepaalde mensen
wwww.tiphorstaandemaas.nl
gebruikt moeten worden. En niet door iedereen!”
Reageren?
Anderen zien ook de voordelen van dronegebruik.
www.hallohorstaandemaas.nl

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

& kunststof kozijnen

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

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

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Beleef
het voorjaar in
40 verschillende
winkels
TM

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

16
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Bespreking Poll week 09

Postbode als klusjesman is een goed idee
Een postbode die het gras maait of de meterstand op komt nemen?
Een meerderheid van de stemmers op onze poll van twee weken geleden,
62 procent, ziet dit niet zitten. Een postbode is ervoor om brieven en pakjes
rond te brengen. Hij is geen klusjesman. Zij vrezen dat de taken zo door elkaar
gaan lopen. Erzijn diverse klussendiensten bestaande uit vrijwilligers die deze
taken graag op zich zouden nemen. Toch wil POSTNL 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. Eerdere proeven zijn
veelbelovend, aldus het postbedrijf. De overige 38 procent ziet dit ook wel zit
ten. Nu er steeds minder post bezorgd hoeft te worden, is het beter wanneer ze
op deze manier hun werkzaamheden kunnen uitbreiden. In Finland bijvoorbeeld
worden postbodes ingeschakeld om in het voorjaar het gras te maaien.

Hoofddoekjes op het werk mogen verboden worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Werkgevers mogen hun personeel verbieden een hoofddoek of een ander
religieus symbool te dragen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie op dinsdag
14 maart bepaald. Een bedrijf moet het dan wel in een bedrijfsreglement heb
ben vastgelegd. In dat geval is er volgens het hof geen sprake van discriminatie.
De uitspraak geldt voor alle religieuze, filosofische en politieke symbolen.
Een goed plan. Bedrijven mogen hun werknemers opdragen om neutrale kle
ding te dragen, bijvoorbeeld in de omgang met klanten. En als je een muts of pet
mag verbieden, dan is het normaal dat je ook een hoofddoekje mag verbieden.

Bedrijven moeten het recht hebben om hun onafhankelijkheid en neutraliteit
vorm te geven. Een hoofddoekje wekt immers voor veel mensen de indruk van
vrouwenonderdrukking. Als een bedrijf daar niet mee geassocieerd wil worden,
dan moet het dat kunnen verbieden.
Aan de andere kant kun je ook beargumenteren dat het verbieden van een
hoofddoekje tegen het recht op godsdienstvrijheid in gaat. Daarnaast is het ver
bod discriminerend voor moslima’s.
Hoofddoekjes op het werk mogen verboden worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 10) > Een lokale politicus heeft mijn voorkeur > eens 49% oneens 51%

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Gevonden op zaterdag 11 maart
sleutelbos op Past. Debijestraat
Hegelsom. Tel. 06 13 10 43 10.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenumtel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Verloren gouden ketting (o.a. geloof,
hoop, liefde en as) met emotionele
waarde rondom parkeerplaats Jan
Linders of Kruidvat. Tel. 06 55 87 24 39.
Zoek de Spaanse zon op!
Zon zee cultuur. Gezellige accommoda
tie a.d. Costa Blanca. Mooie omgeving.
Voorzieningen in de buurt.
Kijk voor acties en informatie op
www.casarutten.com of neem contact
op: 077 463 14 80 of 06 50 21 89 12.
Aktie: viooltjes nu € 0,25. Nergens
goedkoper. Hay Cox Molengatweg 4
Horst. Tel. 06 54 30 69 64/
077 398 29 22.
Slank voor de zomer.... dat kan.
Het voorjaar komt eraan. Passen de
zomerkleren niet meer? Start dan nu
bij Slender You Fit! Wij bieden diverse
effectieve programma’s. Voor meer
info of een gratis intake 06 33 17 83 33
/ www.slenderyoufit.nl
Te loop kleine pakjes hooi.
Tel. 0478 51 50 08.
Atelier Riny. Zaterdag 18 maart
inloopdag. Twijfel je of schilderen/
tekenen iets voor jou is, kom kijken
en schilder evt. mee. Je bent welkom
van 10.30u tot 15.30u. Horsterdijk 17
Lottum 06 22 83 21 69 (vanaf 7 jaar).
Workshops Pasen. Maak zelf een
robuust, landelijk tafelstuk.
Start v.a. wo. 29-3 2017 18.30 uur.
Div. data. Meer info: Bouquetterie
‘t Hofje. Past. Jeukenstr. 1 America.
Tel. 077 464 20 17.

Depressie
Zojuist heb ik Daphne
Deckers uitgelachen. Vrij hard
ook. Ik kwam een oud nieuwsartikel tegen waarin ze met
het nieuws kwam dat een
boek schrijven heel veel werk
is.
Ja. Goh. Tweehonderd kantjes
à vijfhonderd woorden voltikken.
Daar heb je toch wel even voor
nodig. Ik hebhet scherm open
laten staan om te lachen om het
artikel. Soms ben ik gewoon
even vrij harteloos achter mijn
scherm.
Op nummer één op mijn
bucketlist staat: een boek
schrijven. Al jaren probeer ik hier
een start aan te maken, maar
het lukt telkens maar niet.
Ik struikel al meteen bij het
onderwerp van het boek.
Waar moet het toch over gaan?
Misschien wel een van de
belangrijkste dingen voor een
boek… Heel veel mensen
denken: ik schrijf wel even een
boek. Ze vergissen zich dan in de
tijd en hoeveelheid werk,
net zoals mevrouw Deckers.
In ieder geval is Daphne
gelukkig, dat vertelde ze laatst
in Shownieuws. Dat schijnt
helemaal niet handig te zijn als
je een boek wilt produceren.
Depressie of autisme. Dat moet
je hebben. David Bowie maakte
drie muzikaal briljante albums in
Berlijn tijdens zijn soort van
afkickperiode. En dan heb jenog
Kurt Cobain die het uiteindelijk
maar helemaal opgaf en Jim
Morrison die gewoon plots dood
in de badkuip lag. Ik las het
artikel van Daphne opnieuw en
lachte weer, hard.
Hierna heb ik precies drie uur
en 37 minuten nagedacht over
het onderwerp van deze column
om hem in veertien minuten en
52 seconden te typen. Tergend.
Een soort spontane schrijversblokkade. Schrijven is écht hard
werken. Ik moet lijden. Iets gaan
ambiëren wat ik nooit zal
bereiken. Een boek schrijven
ofzo. Schijnt dat het dan
allemaal een stuk makkelijker
gaat.
Schrijf ze,
Niels

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
16 maart 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 21 maart
in MFA Kerkebos, Molenstraat 37 te Swolgen
op dinsdag 21 maart 2017 om 19.30 uur.

Beweegcoach Roel Krauth van de gemeente Horst aan de Maas is op vrijdag 17 maart in Hof te
Berkel in Horst om bezoekers te informeren over sport en beweging. Ook geeft hij uitleg over
het gebruik van de Beweegstraat en laat mensen kennismaken met de duofiets, die ingezet
wordt om bewoners in beweging te houden.

Onderwerp: Dialoog met dorpen over de
door hen opgestelde blauwdrukken.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl
Ook kunt u contact opnemen met de griffier
Ruud Poels, tel.: 06 - 51 85 28 91.

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag
22 maart 2017 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Onderwerpen: Station Grubbenvorst en
bestemmingsplan Railterminal en Spoorse
aanpassingen.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06 - 51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Vraag openbaar laadpunt
aan voor elektrische auto’s
Het aantal elektrische auto´s in Nederland stijgt hard. Dat is positief want elektrisch rijden is beter
voor het milieu dan rijden op benzine of diesel. Daarom plaatst de combinatie Nuon-Heijmans
1.250 nieuwe laadpalen in de provincies Brabant en Limburg. Iedere laadpaal heeft 2 aansluitingen. Alle laadpunten krijgen 100% windenergie uit een van Nuons windparken in Nederland.
Vraag een laadpaal aan via www.nuon.nl
De nieuwe laadpalen komen in de openbare
ruimte en zijn bedoeld voor gemeenschappelijk
gebruik.
Heeft u een elektrische auto en geen eigen
terrein voor een laadpunt? Vraag dan een laadpaal aan in de buurt van uw huis of werk.
Het plaatsen van de laadpaal kost u niets!
Ga naar www.nuon.nl/producten/elektrischrijden/plaatsingsverzoek.

Beweeg mee
met onze Beweegcoach

Hier vindt u ook de spelregels voor het aanvragen van een laadpaal.
Nuon laadpas aanvragen
Om de laadpunten te kunnen gebruiken, hebt u
een laadpas nodig. De laadpas van Nuon werkt
op alle openbare laadpunten. Vraag de pas gratis aan via www.nuon.nl. Op de laadpunten van
Nuon-Heijmans in Brabant en Limburg laadt u
met deze laadpas voor € 0,22 per kilowattuur.

Open dag
Naast de toelichting van Roel zijn er verschillende activiteiten in Hof te Berkel, die in het kader
van de landelijke week van Zorg en Welzijn
op vrijdag 17 maart 2017 haar deuren openzet
voor belangstellenden. Binnen de zorglocatie
zijn er rondleidingen die een indruk geven van
het dagelijkse leven van de bewoners en in het
Gezondheidscentrum zijn er verschillende belevingsruimtes waarin mensen kunnen ervaren
hoe het is om met dementie-gerichte klachten
en motorische beperkingen door het leven te

Op de parkeerplaats achter de Albert Heijn staan enkele elzen die te dicht op elkaar staan waardoor ze overlast veroorzaken en elkaar belemmeren in de groei. Enkele bomen worden op maandag 20 maart geveld. De parkeerplaatsen bij die plek zijn maandagmorgen dus niet beschikbaar.
De omwonenden zijn per brief gevraagd hun auto even op een andere plek te parkeren.

Commissie bezwaren
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 21 maart
2017 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift tegen
het besluit om geen omgevingsvergunning voor
bedrijfswoning, rundveestal en kapschuur, aan
de Most in Sevenum te verstrekken.
De commissie brengt advies uit over te nemen

Aanvragen
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?
Bel onze afvalcoach Angela Alards via (077)
477 97 77 of mail gemeente@horstaandemaas.nl
onder vermelding van ‘zwerfafvalkarretje’.

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

Bekendmakingen

Je eigen afval in de prullenbak gooien is gelukkig voor veel mensen vanzelfsprekend.
Toch slingert er soms nog iets rond: papiertjes, blikjes, plastic tassen. Mensen die écht van
schoon houden, ruimen ook wel eens wat van een ander op. Dat zijn onze ‘zappers’ oftewel
zwerfafvalpakkers!

Met dit karretje heeft u altijd twee vuilniszakken
bij de hand en hoeft u er niet mee te sjouwen.
We geven u dit karretje graag in bruikleen.
U krijgt dan ook een afvalgrijper mee.

Belangstellenden kunnen in Hof te Berkel terecht
van 14.30 – 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig;
iedereen is van harte welkom!

Uitdunnen bomen
parkeerplaats Kerkeveld

Zwerfafvalkarretje voor ‘zappers’
Zwerfafvalkarretje
Bent u een fanatieke ‘zapper’? Dan heeft de
gemeente een handig hulpmiddel voor u:
het zwerfafvalkarretje.

gaan. Medewerkers van alle disciplines vertellen
u graag het reilen en zeilen van hun dagelijkse
werk.
Jeu de Boules vereniging Horst maakt van
14.30-17.30 een baan naast de hoofdingang,
waar bezoekers kennis kunnen maken met
het spel. Iedereen, jong en oud, met of zonder
beperking mag meedoen!

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende:
America
Peelheideweg 25
Horst
De Afhang kavel 410
Burgemeester
Steeghsstraat 24
Tuinderslaan 34
Broekhuizenvorst
Op de Kamp 51

Lottum
Grimmelsweg 7
Houthuizerweg 20
Lottumseweg 43
Sevenum
Van Reiffenburgstraat 24
Hazenhorstweg 1
Bosschekampstraat 2c
Westerholtsingel 14

Broek ongenummerd
Erik de Rodeweg 3
Tienray
Kloosterstraat 10
Horst aan de Maas
Straatnaamgeving Kroeverthofje
Kronenberg
Ter inzage legging uitslag
verkiezingen

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 16 MAART 2017

Raadsvergadering 7 maart

Moties over Intensieve
Veehouderij en handhaving
van vergunningen
Twee moties, die de SP en D66 gezamenlijk indienen doen tijdens de raadsvergadering aardig
wat stof opwaaien. Zo roepen beide partijen in een motie, genaamd Halt IV, het college op
om een visie te ontwikkelen over intensieve veehouderij en tot aan de presentatie hiervan de
behandeling van vergunningaanvragen voor uitbreiding van bestaande bedrijven te stoppen.
Volgens Jim Weijs van D66 veroorzaken
IV-bedrijven veel overlast en zijn er te weinig
richtlijnen, waaraan veehouders zich moeten
houden. Bovendien vindt hij dat er al genoeg IVbedrijven in Horst aan de Maas zijn. Henk Weijs
(CDA) wenst dat laatste te betwijfelen. Hij valt
vooral over de toonzetting en de timing van de
motie. Zijn fractie vindt het daardoor lastig een
standpunt in te nemen. Bram Hendrix (Essentie)
en Richard van der Weegen (PvdA) delen deze
reactie. Hendrix vraagt zich af waarom de motie
uitgerekend nu wordt ingediend, aangezien
inmiddels een tweetal vergaderingen op 19 april
en 9 mei is ingepland, waarin de voorbereidingen voor een visie over intensieve veehouderij
plaatsvinden. Verder vindt ook hij dat er te weinig
tijd zit tussen het moment van indienen van de
motie en de behandeling ervan. Richard van
der Weegen vreest dat de partijen er zo niet
uitkomen. Volgens hem dienen teveel tegenstellingen overbrugd te worden. Bram Hendrix vraagt
om een schorsing, om te overleggen hoe dit
debat verder moet.
Voorzitter Kees van Rooij stelt na de schorsing
voor de discussie niet op inhoudelijke zaken
voort te zetten. Wethouder Bob Vostermans
zegt in zijn reactie niet te kunnen overzien wat
de gevolgen zijn van opschorten van vergunningaanvragen. Thijs Lenssen reageert dat het
juridisch mogelijk is, waarop Richard van der
Weegen zich hardop afvraagt of het daarnaast
wel wenselijk is. Jim Weijs van D66 reageert op
de stellingen van de andere fracties dat de motie
is ingediend om meer druk op het bepalen van
een visie. Namens Essentie vraagt Bram Hendrix
om een onderbouwing van de argumenten voor
deze motie. Na een tweede schorsing trekken
D66 en de SP de motie in, waarbij Thijs Lenssen
aangeeft tijdens de volgende raadsvergadering
de motie opnieuw in te dienen.

De tweede motie heeft betrekking op vergunningaanvragen voor bedrijven, die mogelijk overlast
kunnen veroorzaken. Mede in het kader van
de doelstelling Horst aan de Maas gezondste
Regio 2025 stelt Thijs Lenssen van de SP voor
verandering te brengen in de omschrijving van
voorwaarden, waaraan bedrijven moeten voldoen
om een vergunning te krijgen. Volgens hem
moeten de bedrijven een resultaatverplichting in
plaats van een inspanningsverplichting krijgen.
Ook deze motie is laat ingediend. Marcel Beelen
(CDA) is verbaasd, volgens hem is dit reeds de
huidige gang van zaken. Een aantal aspecten in
de motie spreekt Eric Beurskens (Essentie) wel
aan. Hij vraagt of de strekking van de motie is dat
bedrijven meer aantoonplicht krijgen? Binnen het
kader van steeds meer certiﬁcering binnen het
bedrijfsleven zou het voorstel van D66 en SP
kunnen passen. Hij vraagt het college of zij bereid
is nader onderzoek te doen naar bestaande certiﬁcering en hoe hierop aan te sluiten bij vergunningaanvragen. De motie roept bij Richard van
der Weegen vooral vragen op. Hij wordt niet blij
van de overwegingen binnen de motie.
Met betrekking tot de passages over handhaving
van de regels binnen de vergunning vraagt hij niet
te vroeg naar de ondernemers te wijzen, maar
proberen samen met de bedrijven de problemen
op te lossen. Wethouder Driessen vraagt zich
af hoe hij moet omgaan met de motie. In eerste
instantie ontraadt hij de motie. Kees van Rooij
reageert vanuit handhaving dat in de praktijk is
gebleken dat de certiﬁceringsvoorwaarden in het
bedrijfsleven vaak verder gaan dan de omschrijving in vergunningen en stelt voor dat het college
met de ideeën uit de motie aan de slag gaat. Wethouder Driessen belooft om zo snel mogelijk met
een voorstel met een plan van aanpak te komen.
Thijs Lenssen is daar blij mee en dat is voor hem
reden om ook deze motie in te trekken.

De discussie over IV
is al op 14 februari jl.
begonnen. In een
zeer drukbezochte
raadsthema bijeenkomst werden de
diverse belangenorganisaties gevraagd
hun mening hierover
te geven.”

dM • 4 u.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

22 maart “Railterminal & Spoorse
Onderwerpen in commissie Ruimte
nvorst” tinyurl.com/gmmkzb2
aanpassingen” en “Station Grubbe

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Commissie Samenleving op locatie !

21 maart 2017 in MFA Kerkebos
In het kader van de herijking van het accommodatiebeleid hebben de dorpen zelf een
blauwdruk voor de accommodaties binnen hun dorp opgesteld. De dorpen willen deze
blauwdrukken aan de raad aanbieden en presenteren. Reden hiervan is om ook het
proces te schilderen en het gevoel van het dorp op de juiste manier neer te leggen.
De gemeenteraad heeft besloten om hiervoor zelf naar de dorpen te gaan en in de
commissie Samenleving op locatie de blauwdrukken te bespreken.
De blauwdrukken van America, Hegelsom,
Horst, Melderslo en Meterik werden in de
commissie Samenleving van 21 februari 2017
in MFC De Meulewiek in Meterik gepresenteerd en besproken. Er was zeer veel belangstelling en eigenlijk te weinig tijd om dieper
op elk afzonderlijk plan in te gaan.

Om die reden begint het formele, maar ook
openbare gedeelte van de commissie Samenleving van 21 maart a.s. in Swolgen een half
uur vroeger (19.30 uur) en de afspraak is om
20.30 uur te beginnen met de behandeling van
de blauwdrukken van Broekhuizen/Broekhuizenvorst, Meerlo, Lottum, Swolgen en Tienray.

De Meulewiek was op
14 februari
ingericht om de
commissie
Samenleving
te ontvangen,
maar was ook
al klaar voor
de carnaval
van het
daaropvolgend
weekeinde.“

Raadsvergadering 7 maart

Uitbreiding Van Dijck
Groenteproducties
Het groenteverwerkingsbedrijf Van Dijck heeft een vergunning aangevraagd voor uitbreiding
op de huidige locatie aan de Peelheideweg 12. Middels een Raads Informatie Brief (RIB), waarin
vermeld staat dat de vergunning voor uitbreiding van het bedrijf kan worden toegekend,
stelt het college van B en W de raad hiervan op de hoogte.
Thijs Lenssen van SP vindt het onbegrijpelijk
dat het bedrijf met een halve hectare mag
uitbreiden, ondanks dat bij de toekenning van de
vestigingsvergunning van het bedrijf in 2012 is
aangegeven dat het niet is toegestaan. Hij vraagt
of het mogelijk is dat de aanvraag alsnog via
de raad loopt. Ook Jim Weijs van D66 sluit zich
hierbij aan. Voorts geeft hij aan dat de huidige
uitvoering van het inpassingsplan van het bedrijf
in de omgeving niet voldoet aan de vergunning.
Schadelijke beplanting
Wethouder Paul Driessen komt terug op de tekst
in de brief. Hij refereert aan de zienswijze die
destijds in 2012 is ingediend door het naburige
recreatiepark. Deze zienswijze zou vervolgens
de aanleiding zijn geweest voor de raad om
verdere uitbreiding in de toekomst niet toe te
staan. De bezwaren van het park zoals uitzicht,
akoestiek en privacy zijn inmiddels geregeld.
Hij vindt een verbod op uitbreiding echter niet
terug in het toenmalig raadsbesluit. De huidige
RIB is bedoeld om het eerdere raadsbesluit
nog eens aan de orde te stellen. De directie
van de recreatieparken heeft volgens Driessen
aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de
huidige uitbreidingsplannen.

Met betrekking tot het inpassingsplan stelt de
wethouder dat dit is herzien, omdat bepaalde
planten en bomen mogelijk schadelijk waren voor
de gewassen die in het bedrijf worden verwerkt.
Hij zal de raad binnen 4 maanden informeren
over de nieuwe inpassing. Hij vindt dat het bedrijf
een visitekaartje is voor de gemeente
Bitterballen
Thijs Lenssen vindt dat de wethouder niet
voldoende ingaat op de kritiek, maar is wel blij
met de toezegging dat hij binnen vier maanden
terugkomt op de kwestie.
Eric Beurskens zorgt voor een verrassende
wending in de discussie. Hij heeft
teruggekeken in de stukken van 2012. Volgens
hem blijft het bedrijf met de uitbreiding binnen
de toegestane 10 procent, waardoor de
vergunningaanvraag niet via de raad hoeft
te lopen. Jim Weijs vraagt om een schorsing
voor overleg met andere partijen. De conclusie
is dat de tekst in de RIB verwarrend is en de
communicatie beter moet. Hij meent dat in de
RIB iets staat wat de raad nooit heeft besloten.
Feitelijk is daardoor de gehele discussie van ruim
drie kwartier overbodig en had de raad volgens
hem allang aan de bitterballen kunnen zitten.
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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.

Vergunningverlening met resultaatverplichting
In de gemeente Horst aan de Maas hebben we vaker te maken met
overlast gevende situaties, zoals blijkt uit de vele telefoontjes die we
hierover als SP krijgen. Als mensen ons bellen hebben ze vaak al geklaagd
bij de gemeente. Het blijkt dat vaak in een verleende vergunning niet veel
of onvoldoende staat beschreven waar de overlastgevers zich aan moeten
houden om mogelijke overlast te beperken.
In de vergunning wordt vaker
alleen maar benoemd dat de
aanvrager een inspanningsverplich
ting heeft en geen resultaatverplich
ting om overlast in welke vorm dan

ook te voorkomen. De SP wil dat dit
wordt verbeterd.
De SP en D66 hebben daarom
afgelopen dinsdag hierover samen
een motie ingediend, waarin geregeld

wordt dat de aanvrager niet een
inspanningsverplichting heeft maar
een resultaatverplichting. Daarbij staat
ook omschreven wat bijvoorbeeld
de overlast mag zijn, en hoe en
wanneer dit wordt gemeten. Het is
aan de aanvrager om aan te tonen
dat hij of zij dat ook doet. Op basis
van deze informatie kan men in
de gemeente Horst aan de Maas
een forse verbeterslag maken in
de vergunningverlening, waardoor

de belangen van alle partijen als
bedrijven, omwonenden, natuur en
toeristische sector optimaal worden
behartigd.
Helaas hebben wij en D66 de
andere partijen niet zo ver gekregen
deze motie aan te nemen, maar ze
waren het allemaal wel met ons eens
dat de mogelijke overlastgever moet
aantonen dat hij geen overlast geeft,
en niet diegene die hinder onder
vindt. Feitelijk de strekking van onze

motie. We waren, samen met D66,
blij met het feit dat alle partijen het
daar wel mee eens waren. Daarmee
hebben we het College de opdracht
mee kunnen geven om onze ideeën
verder uit te werken tot een voorstel.
Zo gaan we een stukje op weg naar
Horst als de gezondste regio in 2025
voor al zijn inwoners en niet voor een
beperkte groep.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Discussie intensieve veehouderij
Vorige week donderdag vond een druk bezocht debat plaats in Deurne
over volksgezondheid en veehouderij met politici, artsen en veel discussie
met bezorgde burgers en agrariërs.

onder de bevolking.
De huidige ontwikkeling van de
intensieve veehouderij heeft niet meer
weg te denken consequenties voor de
volksgezondheid. Al eerder verscheen
een rapport van het RIVM wat dit al
aangaf. Ook het onlangs verschenen
rapport: ‘Volksgezondheid en veehou
derij alles op een rij’ gaat hier verder
op in.
Dit rapport biedt een samenvatting
van wat er bekend is over de relatie
tussen de veehouderij en de gezond

Vanaf 21 maart bij
Jumbo PHICOOP in Sevenum:

Ook staatsecretaris Van Dam was
aanwezig en gaf in zijn toespraak aan
dat de Intensivering van deveehou
derij zo niet kan doorgaan. Maar
het mag ook niet zo zijn dat er geen
toekomst is voor boeren. Hij wil een
omslag van kwantiteit naar kwaliteit.
Dat is moeilijk, maar niet onmogelijk.
Zowel de bevolkingsdichtheid als

de veedichtheid in onze regio behoort
tot de hoogste van Europa. De keerzij
den van voortdurende groei krijgt al
meer en meer de overhand: de stallen
worden steeds massaler, het agrari
sche landschap verarmt en de sociale
samenhang neemt af doordat veel boe
rengezinsbedrijven plaats maken voor
megabedrijven met weinig draagvlak

Online bestellen
Vanafophalen
21 maart bij
Even
Jumbo PHICOOP in Sevenum:
Klaar!

heid van de mens.
We zullen moeten gaan denken
in oplossingen. Een breed gedragen
standpunt tijdens de thema-avond IV in
de raadszaal enkele weken geleden. Zo
komt het bestemmingplan buitenge
bied eraan. Misschien wel dé gelegen
heid om op lokaal niveau een eerste
oplossing te zoeken. In dialoog met de
sector en de burgers. Het gaat tenslotte
om de leefomgeving van ons allemaal.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

20 + 21
maart
1
7.00 - 19.30 uu

r

Online bestellen
Even ophalen
Klaar!

llege
Raayland Co
gebouw C
heid
parkeergelegen
g,
bij de Wettelin
reiken
school is te be
g
via de loopbru

Download de app en bestel
Pick Up Point Jumbo PHICOOP, Sevenum, Horsterweg 64

Download
Download de
de app
app en
en bestel
bestel
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Ter ondersteuning van ons vast team zijn we op zoek naar:

Interieurverzorg(st)ers
die het leuk vinden om:
• tijdens schooltijd poets- en kantinewerkzaamheden te verrichten
en/of
• na schooltijd of in de avonduren bedrijven te poetsen
of
• in de vroege uurtjes kantoren e.d. zelfstandig schoon te maken.

Beweegdiploma’s voor kleuters
in Hegelsom
In Hegelsom werden op vrijdag 10 maart beweegdiploma’s uitgedeeld aan een groep kleuters.
Dit is de eerste groep die het beweegdiploma ontvangt na het starten van de samenwerking tussen
Dynamiek, gemeente Horst aan de Maas en Hosema. Het officiële KNGU Nijntje Beweegdiploma is een
bewijs voor de kleuters dat ze bepaalde vaardigheden on de knie hebben en is bijvoorbeeld te
vergelijken het met een zwemdiploma.

Onnodige nederlaag Melderslo
Dat de wedstrijd op zondag 12 maart door het eerste team van SV Melderslo werd verloren, had alles te maken
met het feit dat het team op de beslissende momenten niet thuis gaf. De ploeg uit Meterik deed dit duidelijk wel.
Het belang van deze wedstrijd
was vooraf duidelijk: de winnaar had
nog kans om iets van het seizoen
te maken, voor de verliezer zou het
seizoen over zijn. In de eerste minuut
had een schot van Bram Keiren een
beter lot verdiend dan de paal en het
reageren van Stijn Vullings had ook tot
meer succes mogen leiden. Kort hierna
sloeg Meterik tweemaal toe. Na drie
minuten strafte Koen Jacobs een misser
van Rob Driessen af. Dirk van Rengs
schootkeihard op doel en scoorde.Voor
Meterik was dit het ideale scenario
gezien hun snelle spitsen die steeds
met lange ballen gezocht werden.

Melderslo daarentegen probeerde met
combinatievoetbal tot bij het doel van
Meterik te komen, het duurde echter
tot de 35e minuut voor de 1-2 op het
scorebord kwam.Na een terecht toege
kende penalty scoorde Bart Verheijen.
In de fase hierna speelde Melderslo
best wel goed en was het wachten op
de 2-2. Koen Jacobs maakte met een
lage schuiverhet verschil weer op twee,
deze 1-3 blijft tot aan de rust op het
scorebord staan.
Na de rust eenzelfde beeld:
Melderslo probeerde aan te vallen,
Meterik counterde. Als in de 54e
minuut Stijn Vullings de 2-3 scoort

lijkt er weer van alles mogelijk.
Veel mensen hadden in de 71e minuut
de handen al in de lucht. Bart Verheijen
had op enkele meters voor het doel de
bal en de doelman van Meterik was al
kansloos, groot was de verslagenheid
bij Bart (en bij het publiek) toen zijn bal
hoog over het doel ging.
Ook hierna had Melderslo nog enkele
kansen om de meer dan verdiende
gelijkmaker te scoren, dit lukte echter
niet waardoor de drie punten wellicht
ietwat gelukkig meegingen naar
Meterik en het seizoen voor de man
nen van Leon Vievermans normaal
gesproken ‘voorbij’ is.

Interresse? Meer weten?
Bel voor een kennismakingsgesprek naar
Wiel
077 - 398 18 19 of Petra
06 - 55 55 60 29

☎

☎

Verzorger gezocht

voor Sparta ‘18
Welke gediplomeerde sportmasseur of fysiotherapeut
wil bezig zijn met het behandelen van sportblessures
bij een gezellige voetbalvereniging in Sevenum?
Je vindt het leuk om betrokken te zijn bij het eerste team en bent dan
ook onderdeel van de staf. Op zondag ga je mee naar de wedstrijden
van Sparta 1. Je bent bereid om op dinsdag- en vrijdag avond
aanwezig te zijn om de spelers van de selectie voor de training te
behandelen. Je kunt tapen en bent verantwoordelijk
voor het bestellen van de benodigde materialen die
nodig zijn voor het behandelen van blessures.
Samen met de trainers bekijk je of spelers fit zijn.
Kortom, heb je affiniteit met voetbal, blessures en
wil je onderdeel zijn van een leuke club, dan is dit
misschien iets voor jou!
Voor meer informatie/inlichtingen: Ruud Fuchs
ruudfuchs59@gmail.com

www.sparta18.nl

KIEST U VOOR:

• VAKKUNDIG ADVIES
• HET BESTE ONDERHOUD
• ZORGELOOS FIETSPLEZIER
• 5 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE
DAN KIEST U VOOR FIETSPLUS GEERT RIJS!

SV Lottum D1 zaalkampioen
Door: korfbalvereniging SV Lottum
Het team D1 van korfbalvereniging SV Lottum is kampioen geworden van de zaalcompetitie.
De kampioenswedstrijd tegen DES uit Vierlingsbeek op zaterdag 11 maart werd met 21-0 gewonnen.
Hierdoor kwam het totale aantal doelpunten van de Lottumse meiden in de hele competitie op 102.

:
ERKEN ZOALS
-M
A
E
D
N
E
K
E
B
EN LOEKIE
AN O.A. DE
UW DEALER V TE, SPARTA, CORTINA, RIH
A
IM
GAZELLE, ULT

www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66
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Tegen Tegelen

HCH verliest uit
wedstrijd
Door: Hockeyclub Horst
Op een mooie, overwegend zonnige dag begon in de derde klasse B de
tweede seizoenshelft voor de hockeymannen. Horst mocht op zondag
12 maart het korte ritje naar Tegelen maken voor een wedstrijd tegen de
plaatselijke hockeyclub.
Na de warming-up en het
besproeien van het waterveld konden
de scheidsrechters voor de eerste maal
fluiten: de tweede seizoenshelft was
begonnen. Horst begon fel en gecon
centreerd, wat al snel leidde tot een
aantal mooie combinaties. Tegelen liet
het hier niet bij zitten en kreeg na een
slimme actie een strafcorner. Deze werd
uitermate goed verwerkt door Horst,
dat via een snelle tegenaanval in twee
pogingen de 0-1 op het scorebord zette.
Hierna gaven de mannen het initiatief
echter uit handen, waarna Tegelen na
enkele strafcorners de 1-1 kon maken.

Het was ook Tegelen dat goed uit
de kleedkamers kwam. Onmiddellijk
na het begin van de tweede helft
werd een fout op het middenveld
van Horst afgestraft: 2-1. Horst ging
op zoek naar de gelijkmaker en werd
feller, kreeg kansen, maar liet ook
ruimtes voor Tegelen. De thuisploeg
was koelbloedig in de counters en
maakte in het restant van de wedstrijd
de 3-1 en 4-1, waarmee de eindstand
werd bepaald. Horst kan zich op gaan
maken voor de thuiswedstrijd van
volgende week tegen het Sittardse
Scoop.

Boks Challenge
in strijd tegen kanker
Peter Hermans, Floor Hendrix en Willeke Verdellen van Energetic Training
organiseren samen een Boks Challenge voor alle leeftijden. Hiermee willen
ze mensen steunen die te maken hebben met kanker. De Boks Challenge
vindt plaats op vrijdag 7 april tussen 19.30 en 21.00 uur en zaterdag 8 april
tussen 13.00 en 14.30 uur.
De Boks Challenge wil met
deelnemers op zoek naar fysieke en
mentale balans. Opbrengsten van
deze challenge gaan naar het Toon
Hermans Huis Venlo en JOKA, een
onderdeel van het Toon Hermans
Huis. Het Toon Hermans Huis helpt
mensen met kanker of mensen die

kanker hebben gehad, maar is er
ook voor hun naasten. Peter
Hermans is in 2016 ter
ondersteuning samen met jongeren
die te maken hebben met deze
ziekte naar de top van de berg Mont
Ventoux gefietst. Dit was goed voor
1.220 kilometer fietsen.

Sparta’18 verslaat
Stormvogels’28
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
Na twee nederlagen heeft het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum eindelijk weer eens
kunnen winnen. Thuis werd op zondag 12 maart Stormvogels’28 uit Siebengewald met 2-1 verslagen.
De eerste helft waren er enkele,
kleine kansen voor beide ploegen maar
echt spannend werd het niet. De groot
ste kans was voor Stormvogels’28,
maar de spits schoot in kansrijke
positie voorlangs. De grootste kans
voor de Sevenummers was voor Bram
Wijnhoven die zijn inzet net naast zag
gaan. Pas in de tweede helft werd het
een vermakelijke wedstrijd. In de 55e

minuut kwam Sparta’18 op voorsprong
door een mooie actie van Jeroen Smits.
Op aangeven van Freek Wijnen kapte
hij zijn tegenstander af en schoot in de
lange hoek raak. Lang kon Sparta’18
niet van de voorsprong genieten. Al in
de 61e minuut maakt Carlito de Zeeuw
voor Stormvogels’28 de gelijkmaker.
Stormvogels’28 kreeg daarna goede kan
sen om op voorsprong te komen, echter

was het juist Sparta’18 dat scoorde.
Invaller Thomas Lucassen maakte
in de 71e minuut, op aangeven van
Thijs Janssen, de winnende treffer met
een goed bekeken schot. Sparta’18
speelde vervolgens de wedstrijd uit.
Stormvogels’28 kreeg nog één goede
kans uit een vrije trap die gestopt werd
door Yannick Vullings. Ook de rebound
ging er niet in.

Sporting verliest van
Koningslust
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Op een mooie zonnige middag, zondag 12 maart, stond het duel tussen het eerste team van voetbal
vereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray tegen Koningslust op het programma. Het was een wedstrijd waar
in de heenronde met 2-2 gelijk gespeeld werd en er lagen dus kansen.
Helaas begon Sporting ST niet
scherp aan de wedstrijd en waren er
gelijk kansen voor de tegenstander.
De eerste waarschuwing was een
vrije trap in de derde minuut, die
net langs de paal ging. In de zesde
minuut was het echter wel raak, na
een steekpass van een middenvelder
was het Nick Rongen die beheerst
afrondde: 0-1. In de 23e minuut kreeg
Koningslust een makkelijk gegeven
strafschop. Bram Rongen wist namens
Koningslust de 0-2 binnen te schieten.
Koningslust was in de eerste helft
iets beter, zonder vaak gevaarlijk te
worden. Alleen dode spelsituaties
leverden steeds problemen op voor

Sporting ST. Het was Kevin Goldschmidt
die met een mooie hoge bal over de
defensie Dave van Rijswick bereikte,
die simpel en beheerst de 1-2 binnen
wist te knikken met zijn hoofd.
In de rust was de boodschap dui
delijk: scherper in de duels en minder
slordig worden in de passing. Het begin
was dan ook meteen goed, Nick van
Well en Johan van Mierlo kregen beiden
een kopkans. In de zestigste minuut
kwam Sven Beurskens in het veld voor
Nick van Well. Vlak daarna viel echter
al snel de 1-3, Roel Ghielen werd niet
aangepakt en kon door het zestienme
tergebied dribbelen, om vervolgens
onze keeper met een lage schuiver te

passeren. In de 75e minuut kwam
het geloof helemaal terug toen Tim
van Rijswick een lange bal gaf op
zijn broer. Dave kwam in een duel
met de keeper en de bal viel ineens
voor de voeten van Ramon Rutten,
die op lege goal de 2-3 kon aante
kenen. In de 81e minuut werd het
duel helaas beslist, toen Koningslust
weer eens met een vrije trap liet
zien hoe belangrijk spelhervattingen
zijn. De 2-4 werd binnen geschoten
door Peter Janssen, die eerder de lat
al eens wist te raken. Helaas bleef
Sporting ST zonder punten, posi
tief punt is dat er weer twee keer
gescoord werd.

Parkingsale
verstand van tuin & dier
Wij zoeken voor onze vestiging in Venray:

op de parkeerplaats bij

een monteur
op mbo-niveau

Damen Hydrauliek
met vestigingen in
Best, Elsloo
en Venray,
is gespecialiseerd
in de in- en
verkoop en
reparatie en
onderhoud van
hydraulische laaden loskranen,
afzetinstallaties,
meeneemheftrucks,
kippers, cilinders
en pompen.

Uw werkzaamheden zullen hoofdzakelijk
bestaan uit:

TRAY À 12 STUKS

reparatie-onderhoud-keuren van:
HIAB Autolaad- en loskranen
Meeneem heftrucks
Afzetsystemen

6.99

Wij bieden een uitdagende job met een goed
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Violen

Voor meer bedrijfsinformatie:
www.damenhydrauliek.nl

OP = OP

Bent u geïnteresseerd, mail dan uw cv naar:
venray@damenhydrauliek.nl

Vrijdag 17 maart en zaterdag 18 maart 2017
van 8.00 - 17.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wim Nijsen (0478-511333), of loop even bij
ons binnen bij de Energieweg 22 in Venray.

4.-

Sevenum Horsterweg 68, tel. 077 - 467 22 22

Diverse kleuren. Potmaat 9 cm.
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Hovoc weet hoofd
niet koel te houden
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc DS 1 uit Horst reisde zaterdag 11 maart naar Panningen om het tegen de nummer één VC Olympia DS1 op
te nemen.
In de eerste set kon Hovoc goed
mee met de koploper en wisten de
Horster dames een goede servedruk
te leveren. Dit resulteerde in een
winst met 25-20. Met het gevoel dat
er meer gegeven kon worden, startte
de tweede set. Jammer genoeg was
er van dit gevoel niks terug te zien in
de start van de tweede set. Vanaf het
begin liep Hovoc achter de feiten aan

en wist dit ook niet meer recht te zet
ten. Veel fouten aan de kant van Hovoc
resulteerde in een verlies (14-25).
Ook in de derde set konden de dames
uit Horst het spel niet omdraaien.
Olympia haalde veel van de grond en
Hovoc wist het niet af te maken (1925). In de laatste set werd Hovoc onder
druk gezet en het geloof om te winnen
was ver te zoeken. Ook deze set werd

royaal gewonnen door Olympia (1125). Na een goede en veelbelovende
eerste set wist Hovoc het hoofd niet
koel te houden om in deze wedstrijd te
stunten. De directe concurrent van het
eerste herenteam van Hovoc heeft één
(van de vijf) punt laten liggen. Nu heb
ben de heren nog maar negen punten
nodig om kampioen te worden. Daar
hebben ze vijf wedstrijden de tijd voor.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 21 maart 2017

1 kilo varkenspoulet
halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Nederlands kampioen
bij De Schutroe
Door: handboogsportvereniging De Schutroe
Quinty Roeffen van handboogsportvereniging De Schutroe uit Horst is op zaterdag 11 maart Nederlands
kampioen geworden.

Het Nederlands kampioenschap
aspiranten geschoten bij
handboogvereniging ARC in
Rotterdam. Hieraan deden twee
aspiranten van de Schutroe mee,
Quinty Roeffen en Maartje van der

Coelen. Quinty opende de wedstrijd
met drie tienen. Na vijf beurten
sloeg de spanning toe. Ze schoot
een misser en een 6 erbij. Nadat
ze de slechte beurt achter zich had
gelaten maakte ze de laatste twee

beurten af met 10, 10, 9 en wist
de jonge handboogschietster het
goud te bemachtigen. Quinty werd
Nederlands kampioen met een nieuw
persoonlijk record en voor Maartje was
een mooie vijfde plaats weg gelegd.

Magazijn-/montagemedewerker

Winst voor SVEB
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
Tijdens het eerste kwart van de wedstrijd tussen voetbalvereniging SVEB en RKVV Montagnardsuit Bergen op
zondag 12 maart golfde het spel wat op en neer, met wat kleine kansjes voor beide ploegen.
In de 25e minuut leek Montagnards
op voorsprong te komen. Na een
aanval over links werd de bal op zo’n
10 meter van het doel maar half
geraakt door een van de voorwaartsen
van Montagnards. De bal liep langzaam
tegen de linkerpaal en daarna achter
de doelman van SVEB langs naar de
andere paal, waarna hij een prooi was
voor diezelfde doelman. In de 32e
minuut kwam SVEB als een donderslag
bij heldere hemel op voorsprong. Een
prachtige dieptepass van de verder
vrijwel onzichtbare Giel Seuren op Maik
Vermazeren zette laatstgenoemde
links van het doel vrij voor de keeper.
Maik bleef koel en liet de doelman
van Montagnards kansloos: 0-1. In de
tweede helft ging Montagnards verder

waar het in de eerste helft mee was
gestopt, namelijk de aanval zoeken
en proberen te scoren. Maar voor een
ploeg die gemiddeld nog niet één
doelpunt per wedstrijd maakt, valt
dat scoren niet mee. Toch viel in de
63e minuut de verdiende gelijkma
ker. Luuk van Kessel was de gevierde
man. Montagnards ging op jacht naar
de voorsprong, maar er werd niet
met scherp geschoten en de ene na
de andere kans werd gemist. Evenals
in de eerste helft ontbrak het de
thuisclub ook nu wederom aan geluk.
Het geluk dat SVEB al weken aan de
kont heeft hangen, want in de laatste
twee wedstrijden van SVEB (tegen
Melderslo en Meterik) kwam het in de
allerlaatste minuut van die wedstrij

den via frommelgoals van Joris de
Mulder tot de gelijkmaker. Driemaal
is scheepsrecht moet Joris gedacht
hebben toen hij in de 90e minuut het
strafschopgebied van Montagnards
binnensloop. De voorzet van Tim Geurts
belandde uiteindelijk door een woud
van benen voor de voeten van Joris
die Montagnards in rouw dompelde
en van dichtbij de 1-2 op het scorebord
bracht. De scheidsrechter had ook oog
voor het onrecht wat Montagnards
werd aangedaan en liet maar liefst tien
minuten naspelen. In deze tien minuten
kreeg Joris de Mulder nog een rode
kaart wegens te fel ingaan op een
tegenstander en scoorde Montagnards
toch nog één keer, maar wel in het
verkeerde doel. Eindstand 1-3.

Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen & ontwikkelen van
de producten
vindt plaats in Nieuw-Bergen. De productie is veelal ondergebracht bij internationale
prijslijst
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een magazijn-/montagemedewerker.
Functieomschrijving
Als magazijn-/montagemedewerker ben je dagelijks verantwoordelijk voor de montage van
kantoormeubilair in ons magazijn. Ook het op locatie plaatsen van binnenkomende goederen,
orderpicking, alsmede het assisteren bij laden en lossen behoren tot je werkzaamheden.
Jouw profiel
• VMBO werk- en denkniveau
• Ervaring met montage- en magazijnwerkzaamheden
• Zelfstandig kunnen werken
• Hands-on-mentaliteit
• Accuraat en betrouwbaar
• Collegiaal
• Technisch en logistiek inzicht
• Bezit van rijbewijs-B
• Diploma reach-heftruck is een pré
Wat bieden wij jou
• Fulltime functie voor 40 uur per week
• Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief voor 24 maart 2017 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
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HZPC Horst

Regio Kampioenschappen
voor synchroonzwemsters
Door: Synchroonzwemmen HZPC Horst
De afdeling synchroonzwemmen van HZPC Horst was zondag 12 maart in het Pieter van den Hoogenband
Zwemstadion in Eindhoven voor het eerste deel van de Regio Kampioen schappen Zuid.
Aan de kampioenschappen nemen
alle verenigingen uit Limburg en
Brabant deel. Zaterdag waren de
figuren aan de beurt. Er werden

door de zwemsters uit Horst weer
mooie punten behaald, in totaal
twaalf limieten en een Age I diploma
voor Emma van der Vight. Op zon

dag 2 april volgt het tweede deel van
deze Kampioenschappen. Die dag
komen de uitvoeringen op muziek
aan bod.

Motorsport

Fanclub Kevin van Leuven
10 jaar
Het is dit jaar een speciaal jubileumjaar voor de Swolgense Fanclub van motorcoureur Kevin van Leuven, omdat
de vereniging 10 jaar bestaat. Daarnaast vindt op zaterdag 25 maart de teampresentatie van Van Leuven plaats.
In het jaar 2007 nam Gert-Jan
Vermeulen, een van de eerste fans,
het voortouw tot het oprichten van
een fanclub. Gert-Jan heeft dit met
veel enthousiasme op zich genomen
en de fanclub is inmiddels een van
de grootste sponsors in Kevin zijn
racecarrière. Vermeulen heeft door de

jaren heen ondersteuning gekregen
van Math en Angeli Bouten uit Oostrum
en samen organiseren zij verschillende
activiteiten. Op zaterdag 25 maart is
de teampresentatie van Keven van
Leuven. Hier maakt hij zijn plannen
voor 2017 bekend en wordt zijn eigen
raceteam voorgesteld onder de naam

Motoport Venray/ G&S Racing. Kevin
is dit seizoen actief in de OW-cup en
verschijnt dus vaak in Nederland aan
de start. Ook wordt deze avond zijn
motor onthuld. Kevin rijdt dit jaar met
een Kawasaki ZX6R in de Supercup 600.
De teampresentatie is om 19.30 uur bij
Motosport Venray.

Nipt gewonnen

Hegelsom begint goed
aan derde periode
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van VV Hegelsom is er zondag 12 maart in geslaagd om de derde periode van het seizoen
goed te beginnen. Thuis werd nipt van Lottum gewonnen (3-2) waardoor de eerste punten van de derde periode
een feit zijn.
Het was een wedstrijd die niet
altijd even best was om te zien.
Al begon Hegelsom vrij goed aan de
wedstrijd. In de 9e minuut van het
duel scoorde Dorian Teensma namens
Hegelsom na een voorzet van Damian
Linders. De eerste helft leverde verder
kansen op voor beide partijen maar
dit konden Hegelsom en Lottum niet
omzetten in doelpunten. Enkele flinke
charges zorgden nog voor enige
opschudding bij de ploegen maar voor
de rest viel er de eerste helft weinig
te beleven. De tweede helft zorgde
uiteindelijk voor meer doelpunten wat

de wedstrijd ook een stuk aantrekke
lijker maakte.

Voorsprong
Hegelsom verdubbelde al snel de
voorsprong namens Liam de Vries.
Hij passeerde de doelman van Lottum
met een schuiver in de verre hoek.
Dit zorgde voor opluchting waardoor
er met een beter gevoel gevoet
bald kon worden. Toch gaf Lottum
niet op en kwam op 2-1 waardoor
de spanning teruggebracht werd.
Lottum kreeg nog enkele kansen op
de 2-2 maar deze werden niet benut.

Ook kreeg Hegelsom ook nog enkele
kansen op de 3-1 maar deze bleef nog
enige tijd uit. Nadat de scheidsrechter
een vrije trap toewees aan Hegelsom
kwam het toch nog op 3-1. De voorzet
kwam bij Guido Kauffeld terecht en
hij schoot de bal knap binnen in de
linkerhoek. De wedstrijd leek nu wel
gespeeld en langzamerhand wer
den de drie punten zeker. Toch beet
Lottum daarna nog enkele keren
van zich af, de aansluitingstreffer
viel echter pas in de laatste minuten
waardoor Hegelsom de drie punten in
eigen huis kon houden.

Jubileumweekend

90 jaar Handboogschutterij
Ons Genoegen America
Handboogschutterij Ons Genoegen America bestaat dit jaar 90 jaar en is hiermee één van de oudste verenigingen van America. Op zaterdag 18 en zondag 19 maart organiseert de vereniging een jubileumweekend.
In de eerste jaren van het bestaan
van de club werd er geschoten bij
voormalig café Villa Paula aan de
Putweg. Later was het doelhuis geves
tigd achter voormalig café Kuulkes Jan
aan de Nusseleinstraat. In 1982 werd
uiteindelijk geheel in eigen beheer het
eigen en huidige clublokaal De Krekel

gerealiseerd aan de Kerkbosweg.
In de hoogtijdagen had de vereniging
meer dan 35 actieve schutters, maar
de laatste decennia is het ledenaantal
tanende.
Tijdens het jubileumweekend vindt
op zaterdag 18 maart om 15.00 uur het
jaarlijkse koningsschieten plaats. Rond

20.00 uur worden de winnaars bekend
gemaakt. Op zondag kunnen geïnteres
seerden tussen 11.00 en 16.00 uur een
kijkje nemen bij het clublokaal. Die dag
zijn er demosntraties handboogschieten
en een fototentoonstelling te zien en
kunnen belangstellenden de sport zelf
eens proberen.
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Winst op Meterik

Goed spel van Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
De dames van volleybalvereniging Set Up DS 1 uit Meerlo behaalden vorige week een 4-0 overwinning tegen
Skunk/VCH Schijndel DS 1. Ze wilden deze goede prestatie zaterdag 11 maart doorzetten in de wedstrijd tegen de
dames van VC Meterik DS 1.
Het begin van de eerste set ging
gelijk op, 6-7. Daarna kwamen de
meiden uit Meerlo steeds beter in
de wedstrijd en door een constante
service, goede blokkering en een
verzorgd spel werd deze set verdiend
gewonnen via 17-12 en 22-16 met
25-18. De tweede set begon zoals de
eerste was geëindigd. Set Up DS 1
kwam meteen op een voorsprong van
8-3. Daarna was er een mindere fase
waardoor VC Meterik DS 1 terugkwam
naar 12-9 en 16-16. De meiden uit
Meerlo herpakten zich en door een
goede service en mooie aanvallen

werd ook deze set binnengesleept via
23-17 met 25-19.
De derde set begon moeizaam
voor Set Up DS 1. Ze keken al snel
tegen een achterstand van 1-6 aan.
VC Meterik DS 1 had een goede
service, waardoor aan de kant van
de Meerlose meiden niet goed werd
gepasst. Zo liep VC Meterik DS 1
steeds verder uit naar 5-12 en 12-18.
Maar daarna scoorden de meiden
uit Meerlo een aantal punten achter
elkaar door mooie aanvallen en het
vertrouwen kwam terug. Het team
herpakte zich en zo kwamen ze knap

terug naar 22-24 en 24-24. Maar
helaas werd de set uiteindelijk na
een spannende slotfase toch verloren
met 25-27.
Ook de vierde set begon weer
moeizaam, 0-5. Na een time-out en
een goede serivcebeurt kwam Set
Up DS 1 terug naar 6-6 en 12-12.
Door constant en gecontroleerd te
blijven spelen kwamen de meiden uit
Meerlo uiteindelijk op een voorsprong
van 19-16. Dit goede spel hielden
ze vast en door mooie aanvallen
werd de set afgemaakt en verdiend
gewonnen met 25-17.

Toon Knoops
biljartkampioen
Toon Knoops is de nieuwe clubkampioen van de
Biljartvereniging voor de Ouderen in Tienray. Hij stond bijna de
gehele competitie op de eerste plaats en wist deze plek tot het
einde te behouden. Toon is tot op heden de oudste kampioen van
de KBO. Na de prijsuitreiking werd de feestmiddag in Tienray
afgesloten met barakken voor alle leden van de biljartclub.

HZPC stijgt plek in A-klasse
Door: zwemvereniging HZPC-Horst
De vierde en laatste wedstrijd van de Landelijke Zwemcompetitie werd zondag 12 maart gezwommen in
Landgraaf. HZPC-Horst heeft hier heel goed gepresteerd. De ploeg is in het totaalklassement van de A-klasse een
plek gestegen en staat na vier wedstrijden op de negende plek. Dit betekent een 24e plek van heel Nederland.
Buiten dat de teamprestatie op
de eerste plaats kwam, werden er
individueel veel mooie prestaties
neergezet. Het was goed te merken
dat een groot deel van de zwemmers
vorig weekend op trainingskamp in
Oosterhout is geweest. Het harde
trainen werd beloond met vele
persoonlijke records.

Met name op de langere afstanden
werden inschrijftijden ruim verbeterd.
Bij de juniorenzwemmers stond de 400
meter vrijeslag op het programma.
Marlijn Zwart (17 seconden), Anna van
Kuijk (3 seconden), Loeki Knops (26
seconden), Lisa Christiaens (47 secon
den) en Zerina Muratovic (20 seconden)
zwommen hierop dikke pr’s. Maar ook

de miniorenzwemmers Cas Verstegen
en Tijn van Kuijk konden prima mee
doen met de minioren, met pr’s van
respectievelijk 20 en 26 seconden.
Ook Marco Zanders deed het erg goed
voor zijn eerste keer.
Voor de seniorenzwemmers was
er een intensief en druk programma.
Ondanks dat zij drie tot vier keer aan

de start kwamen, werden er meerdere
persoonlijke records gezwommen
door Koen Koster (200 vlinderslag en
100 rugslag), Floor Weijmans (200
vlinderslag en 200 wisselslag), Serafina
Vlijt (200 vlinderslag, 200 wisselslag en
50 vrijeslag), Pieter Otten (50 vrijeslag
en 100 rugslag) en Björn Piket (200
vlinderslag). Dennis Brouwers, Ingrid
van Horen, Alice Janssen, Manon Koster
en Patrick Janssen zwommen geen
persoonlijke records, maar kwamen
dicht in de buurt van hun inschrijftijden.
De wedstrijd werd afgesloten met de

4x200 meter vrijeslag estafette voor de
heren, waar het team van HZPC (Björn,
Daniël, Dennis en Koen) een erg goede
prestatie leverde.

Persoonlijke records
Andere (dikke) persoonlijke records
waren er voor Pleun van den Bergh
(200 meter rugslag), Imke van den
Hoef (100 rug en 200 schoolslag), Lotte
Roefs (200 rugslag), Lynn Vallen (200
schoolslag), Daniël Vlijt (200 rugslag),
Maud Weijmans (100 vrijeslag en 200
rugslag) en Isa Curvers (200 rugslag).

Eindelijk volle winst voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Tijdens de eerste wedstrijd van de derde periode op zondag 12 maart moest het eerste team van voetbal
vereniging RKsv Wittenhorst uit Horst in Overloon lantaarndrager SSS’18 bekampen. Dat is in het verleden nooit een
makkelijke opgave geweest, zelfs vaak een onmogelijke. Ditmaal kon er na afloop gejuicht worden. Het spel was
echter van een heel andere orde.
Wittenhorst ging voortvarend van
start. In de eerste de beste aanval
stuurde Willem Heijnen de goed
meegelopen Michiel Hanssen op weg
naar de doelman. Thomas Massop kon
voor de grote aanhang deze grote kans
neutraliseren. De eerste toon werd
dus gezet. De oranjemannen bleven
in de wedstrijd de toon zetten. In de
twintigste minuut reeg de ploeg uit
Horst wel alle reden om te juichen.
De goed genomen corner door Denny
Bongers werd subliem door Michiel
Hanssen ingekopt: 0-1.

cies andersom. SSS’18 had maar één
taak en dat was meteen te zien.
Wittenhorst werd teruggedrongen en

ploeg uit Overloon kon bres slaan.
Wittenhorst won dus weer eens
in Overloon maar het vertoonde spel
in de tweede helft moet snel worden
vergeten. De gejaagdheid moet uit
de ploeg en dan komen er zeker
opgelegde kansen. Dat zal zondag in
de thuiswedstrijd tegen Deurne moeten
gaan gebeuren.

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

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

Situaties werden
niet benut
Rond het halfuur kwam SSS’18
gevaarlijk opzetten en een scrimmage
kon niet afgerond worden.Een tweede
gevaarlijk moment voor Wittenhorst
ontstond toen Koen Verlinden een vrije
trap net over het doel joeg. Met meer
accuratesse had Wittenhorst SSS’18
meer pijn kunnen doen, maar deze
situaties werden simpelweg niet benut.
De laatste pass kwam niet aan. De rust
stand bleef 0-1.
Het tweede bedrijf begon pre

kon maar moeilijk het spel bepalen.
Met veel inzet creëerde SSS’18 schiet
kansen. Het vizier was slecht afge

steld en daarom bleef de gelijkmaker
achterwege. Aan de andere kant bleef
Wittenhorst gevaarlijk met snelle uit
vallen. Slechts één hiervan kreeg in de
82e minuut met veel geluk, doelman
bleef niet op de been, de bekroning.
Chris Jakobs was er als de kippen bij om
de bal in het lege doel te plaatsen:0-2.
De wedstrijd was gespeeld, want de

Leibomen superactie

12-14 in pot

1000 op voorraad

Lage prijzen

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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EP:Maxwell Horst
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OPRUIMING!
Profiteer van
kortingen tot wel

40%

Alles moet weg!
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Hoofdstraat 25 - 5961 EX Horst - Tel. (077) 3983021
gratis parkeren - www.ep.nl
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Lezing weidevogels

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

Vogelvereniging Ons Genoegen organiseert op maandag 20 maart een
lezing. Deze bijeenkomst vindt plaats in Doelhuis De Schutroe in Horst.
over weidevolgels engeeft tijdens
de lezing aan geïnteresseerden
uitleg over deze vogels in het
algemeen. Deze lezing start om
20.00 uur.

Het thema van de door de
vogelvereniging georganiseerde
lezing deze avond is weidevogels.
De inleider is Astrid Kant. Zij heeft
onder meer een boek gepubliceerd

BiblioNu Horst

Wekelijks belasting
spreekuur
Mensen die hulp nodig hebben bij de belastingaangifte of toeslagen
aanvragen, kunnen vanaf 7 maart wekelijks terecht in de Bibliotheek Horst.
Het belastingspreekuur in de Bibliotheek Horst is in de periode van 7 maart
tot 25 april elke dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur. Dit gaat op inloopbasis.

Sing Challenge in Sevenum
Stichting Sing Challenge organiseert ieder jaar een festival met verschillende koren, van klassiek tot
pop en van shanty tot smartlap. Op zaterdag 11 en zondag 12 maart vond dit festival plaats in de
Schatberg in Sevenum.

Muziek
theater
met Ernest
Beuving
FilmTheater Horst presenteert
donderdag 23 maart om 20.00 uur
een voostelling van Ernest Beuving.
Hij staat op het podium in café
Cambrinus in Horst met zijn show
Een klap van de molen.
Klap van de Molenis een cabare
tesk muziektheaterprogramma met
veel humor, imitaties, persiflages en
spontaniteit. Beuving omschrijft het als
een spoedcursus geluk, gegeven door
iemand die zelf ooit in de psychiatrie
belandde en daar vooral leerde ‘hoe
gek het is om het niet te zijn.’ Zijn acts
gaan van een borderline dansende
Keltische zanger, prins Bernharden
een Toon Hermans over iPhones en
’Spuiten en slikken’ tot een Mick Jagger
met ADHD.Hij wordt begeleid door Erik
Raayman (gitarist bij onder andere bij
Liesbeth List, Zenga, Purper en Henk
Elsink). Kijk voor meer informatie
www.filmtheater.nu

Prilpop in
Sevenum
De 35e editie van het jaarlijkse
Prilpop Festival is dit jaar van vrijdag
14 tot en met maandag 17 april.
Prilpop vindt plaats in en rondom
OJC Walhalla in Sevenum.
Het programma van Prilpop wordt
samengesteld uit opgaves van bands
en dj’s. Dit jaar waren er dat meer
dan 250. Het uiteindelijke programma
bestaat uit meer dan vijftig acts,
verdeeld over vier podia. Kijk voor
meer informatie op www.prilpop.nl
of Facebook.

Samen met de FNV biedt de
Bibliotheek een belastingspreekuur
aan om mensen te ondersteunen.
Voor mensen die zelf aangifte willen
doen, biedt de bibliotheek computeren internetgebruik. Hulp bij aangifte en
computerfaciliteiten zijn voor iedereen

beschikbaar, ook voor wie geen lid
is van de Bibliotheek.Ondersteuners
van de FNV verzorgen de daadwer
kelijke hulp. In de Bibliotheek is een
flyer beschikbaar met alle informatie.
Deze informatie staat ook op
www.biblionu.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN
Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

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

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Tweedehands
kinderkleding- en
speelgoedbeurs

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

Mamaloe Sevenum organiseert zondag 26 maart van 10.00 tot 12.00 uur
een grote tweedehands kinderkleding en – speelgoedbeurs met voorjaarsen zomerkleding. De beurs vindt plaats in De Schatberg in Sevenum.
Op de beurs is een ruime
keuze in eerste klas tweedehands
kinderkleding vanaf maat 74 tot
tienermaten te vinden. Ook worden
er kinderschoenen, speelgoed,
spellen, zwemkleding, kinderboe

ken, auto- en fietsstoeltjes en meer
verkocht. Artikelen worden op maat
gepresenteerd aan rekken en op
tafels.
Kijk voor meer informatie op
www.mamaloesevenum.nl

Officiële opening
‘t LaefHoês America
De officiële opening van ’t LaefHoês in America vindt plaats op
zaterdag 18 maart. Van 12.30 tot 15.00 uur is er een open dag voor alle
belangstellenden.
Na een aanloop van 5 jaar werd
op 14 april 2016 de bouwvergunning
verleend voor ‘t Laefhoês America.
Op 16 juni 2016 vond de eerste
steenlegging plaats. Vervolgens is de
aannemer samen met vele vrijwilligers
uit het dorp hard aan het werk
gegaan. Vanaf januari is ’t LaefHoês in
gebruik. Tijdens de officiële opening is
van 11.00 tot 12.30 uur een besloten
deel voor genodigden met een
terug- en vooruitblik en toespraken
van gedeputeerde Marleen van
Rijnsbergen van provincie Limburg
en wethouder Birgit op de Laak van

gemeente Horst aan de Maas. Het
LaefHoês begon met dorpsdokter
van Dongen die in verband met
zijn aanstaande pensionering in
2010 met dorpsbewoners een
doel neerzette: we willen een plek
bouwen waar professionals samen
met bewoners de zorg voor een
gezonde toekomst organiseren.
In 6 jaar is de betrokkenheid van het
dorp gegroeid van een kleine groep
naar meer dan honderd vrijwilligers.
Acht zorgdiensten en enkele
vrijwilligerswerkgroepen gaan nu in
’t LaefHoês aan de slag.

Nieuw cursuslokaal
voor De Kantfabriek
Museum de Kantfabriek in Horst opent op zaterdag 18 maart haar
nieuwe extra cursusruimte met een cursusmarkt. Deze markt duurt van
14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de cursusmarkt worden
demonstraties voor volwassenen en
kinderen gegeven en is informatie
beschikbaar over nieuwe cursus
sen en workshops voor de komende
periode. Museum de Kantfabriek

Dansavond met

”The Sparks”
18 maart

kocht de nieuwe cursusruimte in een
aangrenzend pand onlangs aan. Met
de extra ruimte kan ze haar creatieve
activiteiten uitbreiden en activiteiten
die tegelijkertijd plaatsvinden beter
combineren.

OMG! Indoor in Horst
In de Mèrthal in Horst werd op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart het festival OMG! Indoor gehouden.
Op vrijdag was er een mix van early hardstyle en hardcore te horen. Zaterdag stond in het teken van
onder andere electric, EDM, moombahton en trap.

Speciale tapzingmiddag Sevenum
De Balkers organiseren zondagmiddag 19 maart, vanaf 14.30 uur, voor de honderdste keer een tapzingmiddag in café De Sevewaeg in Sevenum.
De groep bestaat dit jaar 30 jaar.
Op de jubileummiddag zingen zij de

bekendste en meest aangevraagde
nummers uit Nederland en buitenland.

Ook komen er liedjes aan bod in het
Limburgs dialect.

Ingebruikname Bijenoase
Ter gelegenheid van de Boomfeestdag wordt op woensdag 22 maart om 09.00 uur de Bijenoase in Horst in
gebruik genomen. De Bijenoase is een initiatief van onder andere Stichting Landschap Horst aan de Maas,
Imkervereniging Horst e.o en IVN de Maasdorpen. De oase heeft als doel om de kennis van en betrokkenheid
met de natuur te vergroten.
De oase komt ter hoogte
van Welterseweide 28 te liggen.
Gedeputeerde Hubert Mackus van
provincie Limburg en wethouder
Paul Driessen van gemeente Horst aan
de Maas planten op de Boomfeestdag
hier samen met leerlingen van drie
basisscholen bijenvriendelijke bomen
en struiken. Een deel van het terrein

wordt ingezaaid met meerjarig bloe
menmengsel dat zodanig is samenge
steld dat van voorjaar tot en met de
herfst stuifmeel en nectar beschikbaar is
voor bijen. Daarnaast worden bijen
vriendelijke bomen en struiken en een
insectenhotel en bijenkast met bijenvolk
geplaatst. De leefomgeving van insecten
staat voortdurend onder druk. Bewoners

Orchideeënweelde!
Kleur in uw huiskamer…

van wijken en dorpen kunnen die leef
omgeving verbeteren. De Bijenoase
wordt een leer-en ontmoetingsplek
voor kinderen vanaf groep 3 en buurt
bewoners. De Bijenoase is de eerste in
Limburg. Samen met diverse dorpsra
den en de Plattelandscoöperatie Peel
en Maas worden meerdere van deze
oases aangelegd in Limburg.

7 dagen
per week
geopend!

21:00 uur

ANNO’54 Venray

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

Reuze Orchidee
Phalaenopsis
in vele kleuren,
15 cm pot,
90 cm hoog.
3 stelen vol knop!
Van € 19,99 Nu:

99
,
14

Geldig t/m 21-3-2017

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

cultuur 25

16
03

Regionale voorleeskampioen
De regionale voorleeswedstrijd is gewonnen door Sem Colbers van basisschool de Kameleon te Grubbenvorst,
Rens Gommans van de Mariaschool te Tienray en Auke Loeffen van basisschool de Meulenbeek te Oostrum.
De regionale ronde van de nationale voorleeswedstrijd vond plaats op zaterdag 11 maart.
Acht voorleeskampioenen, onder
andere uit de regio Venray en Horst
aan de Maas, namen deel aan de
wedstrijd in Bergen. Er werd onder
meer voorgelezen uitDe Heksen van
Roald Dahl, De Griezels van Roald Dahl
en De waanzinnige wens van Brandon

Robshaw. De jury bestond uitmevrouw
L. Roefs, wethouder gemeente Bergen,
mevrouw M. van Leth, directeur
BiblioNu en de heer C. Crutz, directeur
BiblioPlus. Sem Colbers werd eerste en
mag zich Regionaal Voorleeskampoen
noemen. Samen met Rens en Auke

gaat hij door naar de provinciale
ronde die plaatsvindt op 27 maart
in Theater Hotel De Oranjerie te
Roermond. De winnaar daar wordt
Limburgs Voorleeskampioen en
vertegenwoordigt17 mei in Amstelveen
de provincie.

Informatieochtend burger
initiatief De groene corridor
Vanuit het Landgoed de Gortmeule in Horst wordt een burgerinitiatief ontwikkeld om te komen tot een
groene corridor tussen het noorden van Horst en de Castenrayse Vennen. Op zondag 19 maart wordt om 10.00 uur
tijdens een bijeenkomst bij De Gortmeule het startschot voor het initiatief gegeven, bedoeld voor geïnteresseerden
en mensen die mogelijk een steentje bij willen dragen aan het plan.

De te scheppen verbinding moet
een positieve impuls geven aan het
behoud en herstel van het historische
landschap ten noorden van Horst.
Landgoed De Gortmeule heeft voor
velen een aangename nostalgische
uitstraling, aldus Jan Duijf namens de
initiatiefgroep. “Er is hard gewerkt
om het karakter van het landschap
van vóór de ruilverkaveling historisch
verantwoord te behouden en te
versterken. Het harmonieuze ensemble

van landschap en bebouwing maakt
het landgoed tot een blinkende
parel in het Horster land.” Ieder jaar
komen er zowel campinggasten als
wandelaars, fietsers en cultuur- en
natuurliefhebbers, families, schoeln
en verenigingen naar het landgoed,
waar Fien en Ton Hoeijmakers zelf de
rondleidingen verzorgen.
“Door de vestiging van De Limgroup
BV heeft de kwaliteit van Landgoed
De Gortmeule een flinke knauw gehad:

Wij zijn op zoek naar een

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

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

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

de situering en de cultuurhistorische
waarde dreigt voorgoed te worden
bedorven door de voortschrijdende
insluiting door broeikassen en
prikkeldraad”, aldus de initiatiefgroep.
Zij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk
is om met een goede samenwerking
tussen burgers, organisaties en politiek
te komen tot een creatief en haalbaar
plan voor de realisatie van een
groene corridor tussen Horst-Noord en
De Castenrayse Vennen.

PvdA-delegatie op bezoek
bij Zonder Gum
Een delegatie van PvdA Horst aan de Maas en Den Haag was woensdag 8 maart op bezoek bij werkplaats
Zonder Gum van kunstenares Helmie van de Riet uit Hegelsom.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Operator food – Vac.nr. P014655

Je speelt een belangrijke rol in de productie omdat je zorgt dat de machines blijven draaien. Je hebt een opleiding & ervaring in procestechniek en bent kwaliteitsbewust.

Technische medewerker biovergisting – Vac.nr. P014239

Je gaat het biovergistingsproces aansturen en controleren. Hiertoe voer
je reparaties uit en draai je storings- en weekenddiensten. Een technische achtergrond is een must.

Assistent bedrijfsleider fruitteelt – Vac.nr. P013635

Je bent verantwoordelijk voor het mede aansturen van de operationele
processen op het bedrijf. Je hebt een mbo-diploma, ervaring in de agrosector en leidinggevende capaciteiten.

Plaatwerker – Vac.nr. P014706
De PvdA’ers gingen in de werk
plaats aan de slag om een promotie
filmpje op te nemen dat ook gebruikt
kan worden in hun campagne.

“Het was een uitdaging voor hen om
hun creatieve linker hersenhelft aan het
werk te zetten, maar het is uiteinde
lijk een hilarisch filmpje geworden”,

aldus Helmie. “Ook heel belangrijk:
de weg naar het resultaat was goed.
De mensen waren ongedwongen aan
het werk met humor en ontspanning.”

Nikspack festival in Horst
In OJC Niks in Horst vindt op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart de derde editie van het Nikspack festival plaats.
Op het programma staat een
breed scala aan bands en dj’s. Er zijn
optredens te zien van onder andere
Traumahelikopter, Jengi Beats,

Marshall en Goodnight Moonlight.
Het randprogramma wordt gevuld met
onder meer Karaoke 3000 en Mini
Pack.

Nikspack start op vrijdag om
21.00 uur en op zaterdag om
15.00 uur. Op beide dagen gaat het
programma tot 03.00 uur door.

Je leest technische tekeningen, stelt machines in en maakt aluminium
platen op maat. Ervaring in een soortgelijke functie en met machines is
vereist. Uitzicht op een vaste baan!

Teeltchef tomatenkwekerij – Vac.nr. P012968

Je beheert de tomatenteelt en bent verantwoordelijk voor goede prestaties in de kas. Hiertoe stuur je de juiste werkzaamheden op het juiste
moment aan. Je hebt een afgeronde opleiding in de tuinbouw.

Voorman logistiek – Vac.nr. P014202

Het hele proces van sorteren en verpakken van komkommers is jouw
verantwoordelijkheid, waarbij je leiding geeft aan 20 personen. Je hebt
ervaring in de tuinbouw en met het aansturen van mensen.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Open dag PSW

Officiële opening ’t LaefHoês

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Pedagogisch Sociaal Werk
Locatie: activiteitencentrum PSW Sevenum

Tijd: 12.30-15.00 uur
Locatie: ’t LaefHoês America

Dorpsraadsvergadering

Opening nieuw cursuslokaal en
cursusmarkt

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zalencomplex De Riet Horst

vr
17
03

Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Gortmeule Horst

Open dag

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

Tijd: 11.00-16.00 uur
Org: Handboogschutterij Ons Genoegen America
Locatie: clublokaal De Krekel America

Dorpraadsvergadering

Koningschieten

Grote Smedendag

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Tijd: 15.00-20.00 uur
Org: Handboogschutterij Ons Genoegen America
Locatie: clublokaal De Krekel America

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

Open repetitie

Nikspack Festival

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Mannenkoor Die Sevensanghers
Locatie: Café De Sevewaeg Sevenum

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Jongerencentrum OJC Niks Horst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: café Sevewaeg Sevenum

Quiltcafé

Hardknor

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 15.00-01.30 uur
Locatie: Jongerencentrum OJC Knor Meterik

Open dag zorglocatie Hof te Berkel

Dienstenveiling

Tijd: 14.30-20.00 uur
Locatie: Hof te Berkel Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Vrienden van Harmonie Unie
Locatie: Gemeenschapshuis De Wingerd Sevenum

Nikspack Festival

Uitslagavond IQuizut

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Jongerencentrum OJC Niks Horst

za
18
03

Bijeenkomst groene corridor
Gortmeule

DierenDoeDag
Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: leerlingen Citaverde College
Locatie: Vitelia Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind Meerlo

zo
19
03

Optreden Sentir Portugal
Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Lezing over weidevogels
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging Ons Genoegen
Locatie: Doelhuis De Schutroe Horst

Ingebruikname bijenoase
Tijd: 09.00 uur
Org: o.a. Stichting Landschap Horst aan de Maas
Locatie: Welterseweide Horst

Voorstelling van Ernest Beuving

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: DC De Lange
Locatie: café De Lange Horst

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

Grote Smedendag
De smedengroep van Museum De Locht in Melderslo organiseert zondag
19 maart de jaarlijkse Grote Smedendag. Een groep van meer dan twintig
smeden is dan zowel in de smederij van het museum als op een aantal
veldsmederijen aan het werk.
schappen en kunstsmeedwerk is te
bewonderen. De activiteiten beginnen
om 11.00 uur. Voor kinderen is er een
junior oorkonde te verdienen door een
van de smeden actief mee te helpen.
Ook kunnen ze deelnemen aan een
demonstratie van de veilingklok.

Bijeenkomst plannen Horstcentrum
Het bestuur van de Vereniging van Vastgoed Eigenaren Horst-centrum organiseert woensdag 5 april om
19.30 uur een bijeenkomst in het Parkhotel in Horst. Tijdens de bijeenkomst worden geplande projecten toegelicht.
Deze avond is er tevens een discus
sie over de stand van zaken en de
toekomst van volkshuisvesting in Horst
aan de Maas. Vanaf 19.00 uur kunnen
mensen inlopen. Om 19.30 uur is de

opening met aansluitend de verschil
lende presentaties. Er zijn presentaties
over de bouwplannen aan parkeerter
rein Kerkeveld, over de lopende en
komende grote projecten in Horst aan

de Maas en over de stand van zaken en
toekomst volkshuisvesting in Horst aan
de Maas. Aanmelden voor deze bijeen
komst kan door voor 20 maart te mailen
naar info@horst-centrum.nl

Kinderworkshop Pasen
In Museum de Kantfabriek in Horst vindt op woensdag 29 maart een kinderworkshop plaats. De workshop heeft
als thema Pasen.

Cambrinus

Portugese muziek
Café Cambrinus in Horst staat op zondag 19 maart met Sentir Portugal in
het teken van Portugal en de Portugese muziek. Sentir Portugal treedt op
om 16.00 uur.
Sentir Portugal is een
samenwerking tussen fadista-zangeres
Ana Roque, zanger-gitarist Rafael Fraga
en het String Quartet Quintessences.
Ana Roque is een Portugese die,
alhoewel ze als kind begon te zingen,
pas op latere leeftijd de fado in haar
stem ontdekte. Rafael Fraga werd
in Lissabon geboren en woont sinds
2008 in Nederland. Hij begon met
gitaarspelen toen hij 13 was, en na
zijn studie wijdde hij zich volledig aan
het maken en schrijven van muziek.
Hij studeerde gitaar en compositie
in Portugal en behaalde in 2010 zijn
Master Klassieke Compositie aan

ma
20
03
wo
22
03
do
23
03

Horster Darts Kampioenschappen

De Locht

Op het binnenterrein van De Locht
staan verschillende smidsvuren en
aambeelden. De smidsvuren worden
deels aangewakkerd door hand
bediende blaasgalgen. Er wordt ter
plekke een paard beslagen en eerder
gemaakt smeedwerk zoals gereed

Jubileum tapzingen

het Conservatorium van Amsterdam.
Rafael Fraga was al eens eerder in
Cambrinus met zijn project Fado meets
Bossanova.
Het String Quartet Quintessences
is een internationaal gezelschap dat
vooral bruggen wil bouwen tussen
vele uiteenlopende muziek stijlen
als jazz,klassiek, pop, rock, funk en
latin. “Gedurende haar jonge bestaan
heeft dit kwartet vooral getoond om
in allerlei verschillende muzikale
settingen zeer sterk te kunnen zijn
en logenstraft met gemak het idee
dateen stringkwartet niet zou kunnen
rocken”, aldus Cambrinus.

De workshops vindt plaats
van14.00 tot 16.00 uur. Onder
begeleiding kunnen kinderen in
de basisschoolleeftijd iets leuks

maken voor Pasen met veel kleuren.
Na afloop mogen de werkstukken
mee naar huis worden genomen.
Museum de Kantfabriek organiseert

elke maand een creatieve
kinderworkshop. Kijk voor meer
informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Muziekproject op basisscholen
De Muzikantine is in maart op de basisscholen De Brink in Melderslo, Onder de Wieken in Meterik en de Doolgaard in Horst gestart met het project de Speeldoos. De leerlingen van groep 8 gaan met bekende popliedjes aan de
slag en krijgen daarbij begeleiding van muzikanten en docenten van de Muzikantine. Het project is tot stand
gekomen in samenwerking met Kunstcentrum Jerusalem.
Deelnemende klassen vormen
vier weken lang een schoolband.
Rondom zogenoemde Hubtowers
maken ze kennis met de instrumen
ten en het samen muziek maken.
De Hubtowers zijn flightcases die een
synthesizer, drumpad, gitaren, basgitaar
en microfoons bevatten. Leerlingen
kunnen zichzelf en elkaar horen via
een koptelefoonsysteem. Het concept

is ontwikkeld in Amsterdam en is al
gebruikt op basisscholen in Amsterdam
en Rotterdam. Voor de bouw van
de flightcases heeft de Muzikantine
financiële bijdrage ontvangen van het
Rabobank Coöperatiefonds, VSB fonds en
de Gezondste Regio. De pilot op de drie
basisscholen is een onderdeel van een
bredere pilot voor muziekonderwijs in
het primair onderwijs. Scholen kunnen

voor een periode van vier jaar subsidie
aanvragen voor de doorontwikkeling
van muziekonderwijs. De samenwerking
van Kunstcentrum Jerusalem met de
Muzikantine heeft als doel om ook pop
muziek aan het huidige onderwijspro
gramma toe te voegen. De Muzikantine
wil de speeldoosmethodiek uiteindelijk
gaan uitvoeren op meerdere scholen in
Horst aan de Maas.

16
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
17 t/m 23 maart 2017
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
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

09.00

Evenementenorganisatie
The Village organiseerde voorheen
het feest in De Kasteelboerderij in
Horst.Met de verkoop van dit pand
was de organisatiegenoodzaakt op
zoek te gaan naar een nieuwe locatie
voor het evenement, waarbij de

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo

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

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

focus ligt op elektronische muziek en
een bijzonder locatie. Die is in The
Shuffle nu gevonden. Stichting The
Village, bestaande uit een collectief
van negen jongeren met een liefde
voor elektronische muziek, wil hier
het succes van de uitverkochte edities

in 2012, 2013 en 2014 voorzetten.
De organisatie mikt hiermee op zowel
de oudere jongere die opgroeide in
The Shuffle als de nieuwe lichting.
Het programma wordt momenteel
samengesteld. De voorverkoop start op
maandag 20 maart.

HALLO voordeelpas
anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

plaats om de Funfactor. Funpop wordt
gehouden op het evenemententerrein
van de Kasteelse Bossen in Horst. Kijk
voor meer informatie op www.funpop.nl

Comeback The Village

ANBISE
Heilige mis

laten schminken, knutselen of dansen
in een dancetent. Op het terrein zijn er
daarnaast diverse theaterfiguren te vin
den. Op zondag 21 mei vindt de strijd

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

19.15

Lottum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Naast deze drie artiesten staan
onder meer ook Sharon Doorson, Frans
Duijts, Diggy Dex en Henk Dissel op het
podium. Verder kunnen bezoekers zich

Deelnemers

Kronenberg

zondag

Xander de Buisonjé, André Hazes en Waylon zijn enkele namen die dit jaar op het programma staan van de 21e
editie van Funpop in Horst.Dit openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking vindt plaats op
zaterdag 20 en zondag 21 mei.

De vierde editie van Free The Village vindt plaats op vrijdag 5 mei in een nieuwe locatie, The Shuffle in Horst.
Daarmee keert het evenement na een afwezigheid van 2,5 jaar terug in Horst.

Grubbenvorst

zondag

Programma Funpop bekend

19.15

Griendtsveen
zondag

service 27

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

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

WASSEN & DROGEN

INRUILACTIE!
Extra hoge kortingen bij inruil van uw oude wasmachine of droger!

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

104,- INRUILKORTING!

899,-

104,- INRUILKORTING!

795,-

599,-

495,-

WARMTEPOMPDROGER / TDB130WP

WASMACHINE / LSPECIAL8

t Energieklasse A++ t Vulgewicht 1-7 KG t 66 dB

t Energieklasse A+++ t Vulgewicht 1-8 KG t 1400 rpm
t Extra lange antikreukfase na elk programma
t De ProTex-trommel beschermt uw kleding

t PerfectDry: droogt alle textielsoorten zeer nauwkeurig
t FragranceDos: voor heerlijk ruikend wasgoed

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!

