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’t LaefHoês in America
is geopend
’t LaefHoês in America is op zaterdag 18 maart geopend door wethouder Birgit op de Laak van Horst aan de Maas en de voormalige huisarts van America, Jan van Dongen.
Na een druk bezochte officiële ceremonie konden Americanen en andere geïnteresseerden het zorgcentrum bezoeken. In ’t LaefHoês is onder meer een fysiotherapeut, een
huisarts en apotheek gehuisvest.
’t LeafHoês is ontstaan uit de
ideeën van de gepensioneerde huisarts
Jan van Dongen. Hij verbond negen
zorgaanbieders aan het nieuwe zorgcentrum. Hij ondersteunde de realisatie
ook financieel nadat woningbouwcorporaties afhaakten bij de bouw van
’t LaefHoês. “Gewoon doorgaan”, zegt
hij. “Vooral niet opgeven.” Van Dongen
is niet de enige die zich heeft ingezet voor het zorgcentrum in America.
De organisatie betrok de inwoners van
America ook bij het plan. Zo werden
verschillende werkgroepen gestart die
zich hebben gebogen over de plannen
van het centrum.
Van Dongen vindt het nieuwe
gebouw fantastisch. “Het is ontzettend
mooi. De combinatie van de stijl die er
voorheen was en die van nu is perfect
uitgewerkt. Ik ben ontzettend trots
op het resultaat.” Het belangrijkste
voor Van Dongen is de samenwerking met de inwoners van America.
“Zoveel Americanen hebben zich

ingezet voor dit project. Die band die
er al was onder mensen is alleen maar
sterker geworden. Als ik dan vooruit
kijk, dan weet ik zeker dat die verbinding in stand zal blijven.”
Marco Hesp, voorzitter van de
dorpsraad in America, kwam met een
onverwachte enveloppe aanzetten. “Bij
dezen wil ik vanuit de dorpsraad een
cheque overhandigen aan de organisatie van De Kloostertuin.” Deze tuin

grenst aan ’t LaefHoês en heeft een
opknapbeurt nodig. Zij ontvingen
een waardecheque van 7.500 euro.
’t LaefHoês is ook een ontmoetingsplek. Zo is er een ruilbibliotheek
aanwezig en een keuken. Ine Daniëls,
een van de oprichters van de ruilbieb,
vertelt dat ze de komende maanden
activiteiten willen organiseren voor
boekenliefhebbers.
Lees verder op pagina 07
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Juryprijs voor Horsterse

In de voetsporen van Picasso
Meer dan drieduizend kunstwerken werden ingestuurd voor de Picasso
kunstwedstrijd die in navolging van het tv-programma Krabbé zoekt Picasso
werd georganiseerd. Om dan bij de beste 25 te eindigen is al een hele
prestatie. Jacqueline Hoebers uit Horst wist zelfs die andere 24 kunstenaars
te verslaan en won dinsdag 14 maart de juryprijs. “Dit is echt de kroon op
mijn werk.”
Acht weken lang volgde Jeroen
Krabbé in zijn programma het spoor
van Pablo Picasso aan de hand van
diens schilderijen. “Eerder maakte
hij een soortgelijk programma over
Vincent van Gogh”, vertelt Jacqueline
U vindt deze week in HALLO
Hoebers, “dat vond ik toen ook al zo’n
de volgende bijlagen:
interessante serie.” Het programma
Meeuwis Schoenen
riep kunstenaars op zich te laten inspiAlleen in Horst, Sevenum,
reren door Picasso en zelf werk in te
Kronenberg, Evertsoord, Meterik
sturen. Hoebers ging de uitdaging aan
Hegelsom en America
en stuurde twee van haar stukken in:
Desperate, een werk dat geïnspireerd
was op het beroemde werk Guernica,
en het schilderij Sol LeWitt and Picasso.
“Ik denk dat Picasso een schilder is die
HALLO Horst aan de Maas
elke kunstenaar inspireert. Hij heeft
is een gratis uitgave van
zo’n enorme ontwikkeling doorgeKempen Media b.v. en verschijnt
maakt. Zelf vind ik vooral zijn beginelke donderdag in de gemeente
periode interessant en dan met name
Horst aan de Maas.
zijn snelschetsen. Enkele jaren geleden
Oplage 19.400 exemplaren
waren mijn man en ik in een museum
www.hallohorstaandemaas.nl
in Frankrijk waar een tentoonstelling
van Picasso was.” Daar waren onder
Redactie en webredactie
meer snelschetsen te zien waarin hij
077 396 13 52
slechts door lijnen en vlakken een
redactie@hallohorstaandemaas.nl
tafereel schetste. “Toen ik van de wedMarieke Vullings
strijd hoorde, bleef het idee om daar
Kris Wijnands
iets mee te doen maar in mijn hoofd
Redactionele bijdragen
spoken. Daar ben ik uiteindelijk mee
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
aan de slag gegaan.” Voor haar inzenNiels van Rens, Teun Stiphout,
ding zette Hoebers twee kunstenaars,
Anke Verbeek en Puck Verheijen
LeWitt en Picasso, samen schilderend
Fotografie
op een doek. “Het waren tijdgenoJos Derks en Bas Kleuskens
ten, maar ik weet niet of ze elkaar
hebben gekend. LeWitt maakte onder
Commercieel adviseurs
meer muurschilderingen. Die tekende
077 396 13 56
hij eerst voor op een A4’tje en dan
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bijlagen

Colofon

Jacqueline Hoebers met naast haar Henriëtte van Gasteren
en juryleden Jeroen Krabbé, Charles Esche en Marko Klomp
schilderden zijn medewerkers dit over
op muren.”
Op carnavalsmaandag kreeg de
Horsterse een telefoontje van de
organisatie: Sol LeWitt and Picasso was
bij de beste 25 inzendingen geëindigd. “Ik was helemaal overdonderd
toen ik dat hoorde, dat vond ik al
zo’n eer.“ De prijsuitreiking vond op
dinsdag 14 maart plaats in Vondel CS in
Amsterdam. “Daar ging ik samen met
mijn man Hay heen. ’s Middags hebben
we de expositie, waar alle inzendingen
hingen, bekeken. Daar zaten zulke
grandioze ideeën bij, echt prachtig werk
van goede kwaliteit. Ik gaf mezelf dan
ook helemaal geen kans.” Tijdens de
bijeenkomst werd eerst de publieksprijs

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

bekendgemaakt. Ook deze ging naar
een Limburgse, de uit Reuver afkomstige Henriëtte van Gasteren. “Zij stond
zo ontspannen op het podium en hield
een praatje. Dat vond ik heel knap.”
Daarna was het tijd voor de juryprijs.
“In eerste instantie had ik niet meteen door dat ze het over mij hadden.
Pas toen de presentator sprak over een
werk waarop twee schilders bij elkaar
waren gebracht, viel bij ons het kwartje.
Mijn hart ging tekeer en ik kon niets
meer zeggen. Het heeft echt een paar
dagen geduurd voordat het helemaal
was doorgedrongen.” Het winnende
werk is te zien in het Van Abbemuseum
in Eindhoven. Daarnaast heeft ze een
kunstreis gewonnen.

Schilderen doet Hoebers al van jongs
af aan. “Op mijn zeventiende maakte ik
een portret van mijn vader. Dat is ook
het enige werk uit die tijd dat bewaard
is gebleven.” Ze volgde diverse cursussen en lessen van een kunstschilder.
Maar ze wilde meer. “Op mijn vijftigste
heb ik de stap gewaagd. Samen met
mijn zwager ben ik naar de kunstacademie in België gegaan. Daar heb ik acht
jaar les gevolgd. En toen moest ik mijn
eigen weg volgen. Alles loslaten wat
ik ooit had geleerd en zelf aan de slag
gaan. Dat was niet gemakkelijk en het
ging met veel ups en downs. Dat ik nu
15 jaar later deze wedstrijd heb gewonnen is echt een grote beloning voor alles
waar ik voor heb geknokt.”

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Te huur
374 m2 (17x22)
locatie Meterik

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.

www.bekro.nl

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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

Opslagruimte

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
info@asbestverwijdering.com
Facebook.com/perfectfinishbv
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

De ruimte is voorzien van:
• goede isolatie
• 2 overheaddeuren
• 1 loopdeur
• water en stroom
• koelcel.

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Voor meer informatie
bel: 06-22378718
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kom gezellig langs
en Bekijk onze nieuwe
voorjaarscollectie.
Spoorstraat 1 • Tienray
www.modehuiscruysberg.nl
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Startschot Groene
Corridor Gortmeule

Volgens vertrouwd recept

Broekmans donker broodjes!

Op het landgoed de Gortmeule in Horst werd zondagochtend 19 maart het startschot gegeven voor een
burgerinitiatief om een groene corridor tussen het noorden van Horst en de Castenrayse Vennen te realiseren.

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

Bosviool
in wandhanger

Viola cornuta. Lengte
wandhanger 50 cm. Per stuk

“De Gortmeule maakt zich zorgen
over zijn toekomst”, vertelt medeiniatiefnemer Jean Rouwet. “Dit is niet
zozeer defensief bedoeld richting de
naastgelegen bedrijven, maar heeft te
maken met toekomstige ontwikkeling.
Vandaar het burgerinitiatief. We willen
graag een groene corridor, een strook
met veel natuur waarover dieren zich
kunnen bewegen, met als doel nieuwe
impulsen aan en behoud en herstel van
het historisch landschap. Gemeente
Horst aan de Maas zegt behoud van
natuur te willen stimuleren, maar de
ontwikkeling van naastgelegen bedrijven zet druk op de natuur. Daarentegen
moeten wij ook rekening houden met
economische aspecten.”
De Gortmeule wordt door Rouwet
vergeleken met een ‘bloempot’ in het

landschap, een stukje natuur in een
verder industrieel gebied. Het is volgens hem belangrijk om de Gortmeule
te verbinden met andere natuur zoals
de Castenrayse Vennen. Hierdoor ontstaat een groter ecologisch gebied waar
ook verschillende dieren zich in kunnen
bewegen. Rouwet ziet graag samenwerking tussen bedrijven, burgers,
organisaties en politiek. Tijdens de
bijeenkomst vertelt een vertegenwoordiger van het naastgelegen Limgroup
BV dat ook hij het belangrijk vindt dat
ze als buurtgenoten de samenwerking
opzoeken. Tot teleurstelling van de
organistoren is geen vertegenwoordiging van het College van Burgemeester
en Wethouders van Horst aan de Maas
aanwezig. Na de presentatie volgt
een rondleiding over het landgoed.

Toeschouwers wordt verteld over de
totstandkoming van het gebied en de
initiatiefnemers geven voorbeelden
over hoe de groene corridor er eventueel uit zou kunnen zien. “Door het te
zien begrijpen mensen het ook beter”,
is de mening van de initiatiefnemers.
Onder de toeschouwers is veel
enthousiasme voor het plan. Zo
vertelt Henk Nellen volledig achter dit initiatief te staan. “Op lokaal
niveau begint het. Ik denk dat als we
niks doen we over 50 jaar met lege
handen staan.” Het idee dat er aan de
toekomst gewerkt moet worden wordt
door meerdere gegadigden gedeeld.
Ton Hoeijmakers, eigenaar van de
Gortmeule: “We moeten samen naar
de toekomst werken. En dan maakt het
niet uit of je links of rechts bent.”

Opening Bijenoase
Horst heeft sinds woensdag 22 maart een officiële Bijenoase. De oase werd tijdens Boomfeestdag
in gebruik genomen door gedeputeerde Hubert Mackus van provincie Limburg en wethouder Paul
Driessen van gemeente Horst aan de Maas. Zij werden daarbij geholpen door leerlingen van basisscholen de Twister, Doolgaard en Weisterbeek. De Bijenoase is een initiatief van onder andere Stichting
Landschap Horst aan de Maas, Imkervereniging Horst e.o en IVN de Maasdorpen. Het doel van de oase
aan de Westsingel is om de kennis van en betrokkenheid met de natuur te vergroten.
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Gezamenlijke collecte

‘Ook goede doelen wennen aan
nieuwe formule’
De gezamenlijke collecte voor goede doelen wordt voor de meeste dorpen van Horst aan de Maas in de eerste
weken van april georganiseerd. In plaats van losse collectes voor verschillende goede doelen hebben de dorpen er
tegenwoordig voor gekozen om één keer langs de deuren te gaan voor alle goede doelen tegelijk.
In Sevenum vindt sinds 2012 een
gezamenlijke collecte plaats. De organisatie, Stichting Collecte Goede Doelen
Sevenum, zag de opbrengsten vanaf
dat jaar stijgen. “In totaal is het opgehaalde bedrag met ongeveer 10 procent toegenomen”, stelt zij. “De verschillen in opbrengst per fonds zijn in
vergelijking met 2011 kleiner geworden. Enkele grote fondsen hebben
minder opbrengsten, maar de kleinere
hebben juist een grotere opbrengst.”
Janneke Vullings van de organisatie van
de collecte in Melderslo merkt eveneens dat de verdeling van de opbrengsten per goed doel beter wordt. “Die is
nu bijna gelijk per goed doel.”
Ook in Horst ziet de organisatie van
de collecte dat sinds er vanaf 2011 voor
alle goede doelen samen gecollecteerd
wordt de opbrengst voor alle goede
doelen ieder jaar meer wordt. “Dat lag
ook wel in de lijn der verwachtingen,
maar het was voor alle partijen wel
nieuw en spannend”, legt Catri de Raat
van de organisatie van de collecte in

Horst uit. “In het begin was er nog
even de angst bij de grotere goede
doelen dat ze minder op zouden vallen
in de gezamenlijke aanpak, maar dat
is uiteindelijk niet gebleken. Langzaam
beginnen ook zij nu aan de nieuwe
formule te wennen.”
Voor de collectanten en de gevers
betekent de gezamenlijke aanpak per
dorp dat de belasting een stuk minder
is, merkt Stichting Collecte Goeden
Doelen Sevenum. “In plaats van
zestien keer alle adressen bezoeken,
hoeft dit nu maar één keer. Dus ook
de gevers worden nog maar één
keer ‘lastig gevallen’. Omdat het
aantal mensen dat wil collecteren al
jarenlang afneemt, kunnen de zestien
goede doelen in Sevenum zo hun
kracht bundelen.” Ook in Melderslo
bevalt de nieuwe aanpak bij collectanten en de inwoners. Vullings: “De
route voor collectanten is nu korter
en mensen vinden het prettiger dat
er iemand uit hun eigen buurt aan de
deur komt.”

In Horst heeft de samenvoeging
zelfs geleid tot een reservelijst met
collectanten. De Raat: “Op dit moment
is die lijst wel weer wat kleiner aan
het worden, omdat de collectanten van 85 jaar en ouder langzaam
afhaken. Maar de vrijwilligers die
we hebben zijn enthousiast over de
werkwijze. Een punt van zorg voor
ons is wel dat er weinig jongeren
bijkomen. Die hebben we hard nodig.”
Ook de inwoners van Horst vinden de
gezamenlijke collecte prettig, meent
De Raat. “Er komen niet meer zo vaak
mensen aan de deur. Ondertussen
hebben de meeste bewoners de envelop al klaarstaan. Ze zijn er helemaal
aan gewend.”
In Griendtsveen is sinds dit jaar
ook gestart met een gezamenlijke
collecte. Een werkgroep van collectanten heeft daar eind 2016 de handen
ineen geslagen om dit samen met de
dorpsraad te realiseren. “De afgelopen jaren is het aantal collectanten
in het dorp afgenomen, waardoor

Ter versterking van onze vormafdeling zijn wij op zoek naar

Inpakmedewerk(st)ers
Parttime of Fulltime

Je start met een interne opleiding waarin je alle diverse werkzaamheden
worden geleerd die behoren bij het inpakken van onze verpakkingen.
Daarnaast draag je dagelijks zorg voor een schone en opgeruimde werkomgeving. Na je inwerkperiode verzorg je deze werkzaamheden geheel
zelfstandig en voer je ook de bijbehorende kwaliteitscontroles uit.
Naarmate je jezelf ontwikkelt en je steeds meer kennis en ervaring opdoet,
zul je ook meer leren van het proces thermovormen. Je werkzaamheden
zullen dan groeien en je wordt breder inzetbaar.
Je werkt in een team van 10 – 15 medewerkers, hierin zijn discipline,
zorgvuldigheid en collegialiteit van groot belang. Verder ben je een
persoon die praktisch is ingesteld, die goed kan luisteren en bestand
bent tegen kritische opmerkingen.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar bij voorkeur fulltime
inpakmedewerk(st)er(s) voor 38 uur per week. Maar ook een baan
voor 22 uur (wo-do-vr) behoort tot de mogelijkheden.
Het werk is afwisselend in een 2-ploegendienst
1 week vroege dienst – 1 week late dienst
Vroege dienst maandag t/m vrijdag van 06.00 uur-14.00 uur
Late dienst
maandag t/m donderdag van 14.00-22.00 uur
vrijdag van 14.00-18.00 uur
Het profiel
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent energiek, leergierig en wilt werken in een 2-ploegendienst
• Je hebt een flexibele werkhouding
• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en werkt gedisciplineerd
• Je bent woonachtig in de gemeente Horst a/d Maas of nabije omgeving
Wij bieden
Wij bieden je een zeer afwisselende functie in een groeiende en
innovatieve organisatie. Je maakt deel uit van een gemotiveerd team van
enthousiaste en erg betrokken medewerkers. Verstappen Verpakkingen
biedt een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

één van de landelijke collectes in ons
dorp helaas niet meer gehouden kon
worden. Ook werden de vele collectes niet als prettig ervaren door de
mensen. Door het samengaan hopen
we nu een goed alternatief gevonden te hebben”, aldus Gezamenlijke
Nationale Collectes Griendtsveen. De
verdwenen collecte heeft het dorp zo
al terug kunnen halen.
De gezamenlijke collecte vindt in
Horst aan de Maas plaats van maandag 10 tot en met vrijdag 14 april.

Lichaam vermiste man
uit Horst gevonden
Het lichaam van de vermiste Jan Klok uit Horst werd zaterdag
18 maart gevonden in de bosjes aan de Melatenweg aan Horst.
De 71-jarige Klok werd sinds 8 januari vermist.
De Horstenaar verliet zondag
8 januari zijn woning om een frisse
neus te halen. Sindsdien ontbrak
van hem ieder spoor. De politie
en zijn familie waren sinds die tijd

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).

Oude peren- en appelbomen.
Aangeboden oude laagstam perenen appelbomen in 90 liter pot dus het
gehele jaar door te planten. Mooie
grillige bomen van 15-30 jaar oud.
Voor tuin of terras. Vanaf 95,tel. 06 10 79 29 92.

Woning boedelontruiming. Woning
ontruimen, verhuizing, transport, snel,
correct, eerlijke prijs. Twedde Kans
Kringloop 06 21 23 88 89.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Verstappen is een familiebedrijf opgericht
in 1979. Het familiegevoel is terug te vinden
in de cultuur van de organisatie.
Een cultuur die bestaat uit passie en loyaliteit.
In verband met de verdere groei van
onze organisatie, willen wij graag ons team
versterken en zijn wij op zoek naar collega’s.
Herken jij jezelf in de profielschets,
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatie
vóór 31 maart 2017 naar:
personeel@verstappenverpakkingen.nl
t.a.v. Mieke Verstappen

naar hem op zoek. Een jager vond
zaterdag het lichaam van de man
en belde de politie. Hoe hij om
het leven is gekomen, is nog niet
duidelijk.

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

www.veld-tuinplanten.nl
Veel srt. hortensia o.a. annabelle,
magical, Rhodo, azalea, viburnum
e.a. heesters (op stam). Laurier, taxus,
bomen, bodembedekkers. Info
06 40 32 71 08 open za. 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg Maasbree.

Verstappen Verpakkingen is een
toonaangevende producent van
thermogevormd verpakkingsmateriaal.
Kwaliteit is een vereiste, het vormt de basis
van ons bedrijf.

In de week van tevoren krijgt
iedereen een envelop met informatie over de goede doelen en een
formulier waarop aangegeven kan
worden hoeveel aan welk goed doel
gedoneerd wordt. In de collecteweek
worden de enveloppen door de collectanten weer opgehaald. Swolgen
is het enige dorp dat op een ander
moment een gezamenlijke collecte
houdt. Daar wordt niet in april, maar
in mei geld opgehaald voor de goede
doelen.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
36 kruidenolie – helpt bij geïrriteerde
neus- en voorhoofdholte slijmvliezen,
pijnlijke spieren, gordelroos.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
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.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
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.
Tk gevraagd landbouwmach.
o.a. ploegen-frees-weidebloterweisleep-schudder-hark-maaier-kippermesttank-mestverspeider-tractor-veepaardentrailer enz. 06 19 07 69 59.
Lunchconcert Meriko Vocaal.
Zondag 2 april, 12 uur: Brabant
ontmoet Limburg. Concert met lunch
& gastkoor BSUR uit Breda. Kaartje
bestellen? f.muysers@hetnet.nl
Zeilmakerij Sevenum. Langer
genieten van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl
06 22 27 44 35.
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Koninklijke onderscheiding
voor Jan van Dongen

INRUILEN?

Oud-huisarts van America Jan van Dongen (65) uit Culemborg heeft op zaterdag 18 maart een koninklijke
onderscheiding ontvangen uit handen van loco-burgemeester Birgit op de Laak. Hij kreeg de onderscheiding tijdens
de opening van ’t LaefHoês in America.

Elegance E+0

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

Elegance E+ 0:
van € 2.999,met maximale inruilkor
ting

€ 2.250,-

Wij geven inruilkorting voor jouw oude
!
fiets! Dit kan wel oplopen tot € 750,-

- E-Bike met krachtige
middenmotor van Yamaha
- Lage brede instap
- Luxe uitgevoerd (Comfortabele
handvaten en geveerde voorvork
en zadelpen)
Giant Store Venlo
Venloseweg 104-106 5931 GV Tegelen-Venlo
077 - 7370130
info@giantstore-venlo.nl - www.giantstore-venlo.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van
Jan van Dongen werd onderscheiden vanwege zijn verdiensten
als huisarts in America. Sinds januari
is hij gepensioneerd. Hij heeft onder
meer ’t LaefHoês in America mogelijk gemaakt. Daarnaast was hij in
de periode 1982-1992 voorzitter van
OJC Cartouche in America.

Van Dongen was van 1990 tot 2000
vrijwilliger bij voetbalvereniging AVV
America. Hij bekleedde daar de functie
van vertrouwenspersoon.
De laatste jaren heeft de Van
Dongen zich ingezet voor de stichting Gezondheidscentrum America
’t LaefHoês.

Hij zorgde onder andere voor de
eerste richtlijn. De gepensioneerde
huisarts verbond negen zorgaanbieders aan het nieuwe zorgcentrum
waarin ruimte is voor een huisartsenpraktijk, een apotheek, een gemeenschapskamer, een moestuin en een
ruilbibliotheek.

Botsing Stationsstraat
Op de Stationsstraat in Hegelsom zijn maandagmiddag 20 maart twee auto’s met elkaar in botsing gekomen.
Daarbij raakte één bestuurder bekneld en deze moest door de brandweer uit zijn auto bevrijd worden.

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

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

Een erfenis: wat nu?
Situatie (namen zijn ﬁctief): Bart en Tijn zijn broers. Hun vader Piet is een
aantal jaren geleden overleden; moeder Maria leeft nog. Recentelijk is de
enige broer van vader Piet, Klaas, overleden. Hij was vrijgezel en had geen
kinderen. Piet en ook Bart en Tijn hadden al heel lang geen contact meer
met Klaas. Tot verbazing van Bart en Tijn worden ze benaderd door de notaris met de mededeling dat zij erfgenamen zijn van Klaas. Ook wordt hun
gevraagd of zij de nalatenschap van Klaas willen aanvaarden. Bart en Tijn
vragen zich af wat te doen.
Vraag: hoe komt het dat Bart en Tijn erfgenamen van Klaas zijn?
Klaas had geen testament gemaakt. In zo’n geval regelt de wet bij overlijden
precies wie de erfgenamen zijn en voor welke delen zij erven. Dit wordt het
versterferfrecht genoemd. De wet kent vier groepen erfgenamen die achtereenvolgens erven uit de nalatenschap van de overledene:
1. de echtgenoot van de overledene tezamen met diens kinderen;
2. de ouders van de overledene tezamen met diens broers en zussen;
3. de grootouders van de overledene;
4. de overgrootouders van de overledene.
In de situatie van Klaas zijn er geen erfgenamen aanwezig in groep 1.
Derhalve wordt er gekeken of er bloedverwanten in de tweede groep aanwezig zijn; deze zijn er, namelijk de kinderen van overleden broer Piet.
Bart en Tijn erven bij plaatsvervulling.
Plaatsvervulling
Plaatsvervulling houdt in dat de kinderen van Piet zijn plaats als erfgenaam
van Klaas innemen.
Vraag: moeten Bart en Tijn de erfenis aanvaarden?
Bart en Tijn weten eigenlijk helemaal niks van Klaas, behalve dat hij een
levensgenieter was. Het is belangrijk dat Bart en Tijn beslissen wat ze met
de erfenis willen. Zolang ze geen keuze hebben uitgebracht is het ook belangrijk dat ze geen zaken voor Klaas regelen. Bart en Tijn hebben drie
mogelijkheden in het aanvaarden of niet van de erfenis, namelijk:
zuiver aanvaarden, beneﬁciair aanvaarden of verwerpen.
In een volgende column zal op deze drie varianten worden ingegaan.

Een bestelbusje bestuurd door een
53-jarige man reed maandagmiddag
rond 16.30 uur over de Stationsstraat
richting Horst. Ter hoogte van de
St. Jorisweg draaide plotseling een auto

met daarin een 77-jarige Sevenummer
de weg op naar Sevenum. De Horstenaar
kon de auto niet meer ontwijken en
botste er tegen aan. De 77-jarige man
raakte bekneld en werd door de brand-

weer bevrijd. Controle in het ziekenhuis
wees uit dat hij verder geen verwondingen had opgelopen. Tegenover de politie
verklaarde de man het bestelbusje over
het hoofd te hebben gezien.

Meer weten over erfenissen? Neem contact met ons op of bezoek onze
gratis informatieavonden op diverse locaties in de regio.
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familie
Geboren

Tess

14 maart 2017
Dochter van
Sharon en Sher
Clemens-Brouwers
Zusje van Wout*
Tuinderslaan 59a, 5961 RP Horst
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Als een vogel zo vrij
Familieman, maatje, ons alles
Zo blijf je ons bij
Nooit meer hier
Maar altijd bij ons

Langzaam ben je van ons weggegleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd je weer iets ontnomen
Dat deed jou en ons zeer
Het is een gemis, een stille pijn
Dat je nooit meer bij ons zult zijn

In liefdevolle kring overleed op 57-jarige leeftijd

Op 76-jarige leeftijd is overleden

Dré Verheijen

Leon van Gemert
beste kammeraod van
Welkom lief meisje!

Geboren op
18 maart 2017

Jade

allerliefste pap en apetrotse opa van

Dochter van:
Kay en Linda
van den Boogaard–
Janssen
Van Bronckhorststraat 76
5961 SM Horst

Melanie en Michel, Yfke, Lois
Kelly en Hans, Siem, Meis



Geboren

Meijel
Lottum
Lottum
Melderslo
Lottum
Helmond

Petra van Gemert

Luna

neven en nichten
achterneven en -nichten

baasje van
en al ziên musse

Venlo, 19 maart 2017
Correspondentieadres:
Horsterdijk 118, 5973 PR Lottum

Maastricht, 15 maart 2017
Vondersestraat 38, 5961 JR Horst
Op maandag 20 maart hebben we
geheel naar wens van Leon
in besloten kring afscheid van hem genomen.

Jip

19 maart 2017
Zoon en broertje van
Giel en Lenny Martens-Thiesen
Lot en Mees
Baron van Aerdtlaan 9
5973 NN Lottum

Geboren

Isabell

13 maart 2017
Dochter en zusje van
Erwin Roelofs en Ellen Rongen
Michiel, Lisanne en Caressa
Pieter Belsstraat 20
5961 DW Horst

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.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Gevraagd woningen: ‘t Heike
Vastgoed B.V. kan uw woning direct
aankopen. Doordat wij direct van
u aankopen is er voor u zekerheid.
Wij kopen uw woning en u heeft
verkocht. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
Grote kinderkleding beurs.
A.s. zondag 26 maart grote
kinderkleding- en speelgoedbeurs.
Van 10 tot 12 uur op de Schatberg
Middenpeelweg 5 Sevenum.
Entree € 2,-. Voor meer informatie:
www.mamaloesevenum.nl of like
ons op facebook.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Hay en Mariet
Leo en Truus
Sraar
Huub en Loes
Frans en Celma
Tonny

Wij willen samen met jullie afscheid nemen van Dré
op vrijdag 24 maart om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Gertrudis te Lottum. Aansluitend zal hij in besloten kring
naar het crematorium worden begeleid.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van Zorghuis Tienray voor de liefdevolle verzorging.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van ons trouw lid, bestuurslid en oud-voorzitter

Zo gewoon…….. zo eenvoudig
zo lief, zo……. was ze

Leon van Gemert

Heden, 21 maart 2017, overleed na een kortstondig ziekbed
mijn lieve vrouw, ôs mam, lieve oma en superoma

Wij wensen Petra, kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

To Janssen-Versteegen

Vogelvereniging “Ons Genoegen” Horst

echtgenote van

Hay Janssen

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 85 jaar.

Wij zijn erg bedroefd dat wij afscheid
hebben moeten nemen van onze collega

America, Hay
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Leon van Gemert

Zouavenstraat 1, 5966 NN America

Leon werkte bijna 2 jaar bij ons kantoor.
Wij verliezen in hem een fijne collega en persoon.

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 24 maart a.s.
om 19.00 uur in de St. Jozefkerk te America.

Wij wensen Petra, Melanie, Michel,
Kelly, Hans en de kleinkinderen
heel veel sterkte toe.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 25 maart
om 11.00 uur in het crematorium aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

Accountantskantoor Verstraelen
Ger, Riek, Ralf, Suzan, Jacqueline, Jos,
Corien, Marlies, Carin, Karin, Jeroen en Twan

Mam is thuis, alwaar u afscheid van haar kunt nemen,
donderdag 23 maart van 18.00 tot 19.30 uur.

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

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.

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor de Dagopvang in
America op prijs gesteld. Hiervoor staan collectebussen
bij het condoleanceregister.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren
voor aanvang van beide diensten.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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
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Zorgzaam, bescheiden en heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder persoon...
Mien vrouw, ôs lieve mam en trotse oma

Mieke van Deelen - Theelen
Maria Elisabeth Gerarda
overleed in de leeftijd van 72 jaar.
echtgenote van

Leo van Deelen
Monique (Mik) en Cristel
Richard †
Jennifer
Lianne en Harm (Peet)
Sander
Tijs
Familie Theelen
Familie van Deelen
Horst, 21 maart 2017
Hoofdstraat 37, 5973 ND Lottum
De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen vindt plaats
op zaterdag 25 maart om 11.00 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2, Maasbree.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden.

’t LaefHoês in America
is geopend
“Zo willen we schrijvers uitnodigen, workshops geven en voorleesmiddagen houden.”
Na de ceremonie werden zeven
verschillende kunstwerken onthuld
voor ’t LaefHoês. Het zijn de oude
kloosterluiken van het vorige gebouw.
Zeven kunstenaars uit America
hebben de luiken weer opgeknapt.

Het thema was ‘America’. Zo is er
een luik beschilderd naar het lied
van Rowwen Hèze ‘De Peel in Brand’.
Het Americaanse natuurgebied komt
op meerde luiken terug.
Marleen van Rijnsbergen, van
provincie Limburg was ook aanwezig:
“Als provincie hebben wij dit initiatief ondersteund met een subsidie.

We zien dat het bedrag goed benut is.
Jullie motto: ‘We doen het zelf wel’ is
goed uitgepakt. Misschien kun je beter
zeggen ‘We doen het samen wel’.
Want dat is wat jullie hier hebben
gedaan. Zonder die hulp stond dit zorgcentrum hier niet. Ik ben benieuwd
wat de toekomst gaat brengen voor
‘t LaefHoês.”

Bezoek Dendron aan school Senegal

‘Met eigen ogen zien
hoe het leven daar is’
Hoe verloopt een lesdag op een middelbare school in Senegal? Hoe leven de jongeren daar, hoe ziet hun dag er
uit? Met dit soort vragen gingen tien leerlingen van het Dendron College in Horst begin maart naar de middelbare
school CEM Sindian in Senegal. Daar werden zij ieder gekoppeld aan een buddy die hen wegwijs maakte in het
leven van alledag van dit Afrikaanse land.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op vrijdag van 19.00 - 19.45 uur in afscheidscentrum Baersdonck,
Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.
In plaats van bloemen is er gelegenheid een bijdrage
achter te laten voor Buurtzorghuis Hospice Doevenbos.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.
Een bijzonder woord van dank aan huisartsen Dhr. Goossens en
Mevr. Huijs en aan de medewerkers en vrijwilligers van Buurtzorghuis
Hospice Doevenbos voor de liefdevolle verzorging.

Weer samen
verdrietig om het gemis
dankbaar voor de goede herinnering
trots op wat je ons hebt gegeven
liefde die we nooit vergeten

An Coumans-Swinkels
Dankbaar zijn wij voor uw belangstelling na het overlijden
van ons mam en oma. Uw kaarten, telefoontjes, bloemen
of komst naar haar prachtige afscheidsdienst, waren voor ons
een grote steun en zullen in dankbare herinnering blijven.
Kinderen en kleinkinderen familie Coumans

Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar, (beginners)
cursus quilten. Meer info via
www.cassandra-creatief.nl of
0478 57 10 45.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd. Tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.

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

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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

VOOR ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar uw eigen wensen
Tel. 06-12 58 20 63
Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl

De reis werd gemaakt in het kader
van het internationaliseringsprogramma. De school organiseert diverse
activiteiten naar het buitenland en
leerlingen kunnen deelnemen aan
uitwisselingsprojecten.
Bijna vijftien jaar geleden werd
de stichting Sotos opgericht. Sotos is
een samenwerkingsverband tussen
het Dendron College, Peters Bouw en
Onderhoud en Bouwmensen Limburg
in Horst. De afgelopen jaren is er
geïnvesteerd in de bouw van een
school voor voortgezet onderwijs en
een praktijkschool in Sindian. De reis
naar Senegal vond in het kader van dit
project plaats.
Bestuurslid van Sotos Hans Scheres:
“Al eerder hebben we met groepjes leerlingen een bezoek gebracht
aan de school. Aanleiding was toen
het opzetten van een ICT-netwerk.”
“Deze keer was het doel de interactie
tussen de leerlingen”, vult docente
en begeleidster Claudia Wetzels aan.
“Zodat ze kennis konden maken met
de Afrikaanse cultuur.” Leerlingen die

met eigen ogen wilden zien hoe het
leven in Senegal is, konden zich opgeven voor de reis. Daarvoor moesten
ze wel eerst een sollicitatieprocedure
doorlopen. Mara Thijssen (16) uit
Broekhuizenvorst en Martijn van Ooijen
(18) uit Horst zetten begin maart voor
het eerst voet op Afrikaanse bodem.
Martijn: “Ik wilde er heel graag heen
gaan. Ik verwachtte dat door wat ik
daar zou zien en meemaken, ik de dingen hier meer zou gaan waarderen.”

Lessen op school
In Sindian gingen de leerlingen
met diverse thema’s aan de slag, zoals
gezondheid, economie en milieu. “We
hebben zelf vragen verzonnen die we
daar wilden bespreken”, legt Mara uit.
“Zo wilden wij erachter komen wat de
verschillen zijn tussen een bevalling
in Nederland en daar.” De jongeren
verbleven in een hotel en bezochten
overdag onder andere coöperaties en
de families van hun buddy’s. Ook volgden ze lessen op de school. Althans,
dat probeerden ze. “We waren bij een

wiskundeles. Maar alle lessen worden
in het Frans gegeven, dus dat was
een beetje moeilijk te volgen”, lacht
Mara. Hans: “Er wordt nog op een hele
traditionele manier lesgegeven, maar
wel op hetzelfde niveau als bij ons. De
wiskundeleraar staat met een passer
en gradenboog voor de klas.” Dat
wil echter niet zeggen dat de jeugd
daar zich arm voelt. “Het viel onze
leerlingen juist op hoe trots ze waren
op hun, in onze ogen, povere onderkomen.”

Leraar met passer
en gradenboog
De indrukken die de leerlingen
hebben opgedaan, worden verwerkt
in presentaties. Martijn: “We hopen de
anderen zo een beeld te geven van wat
we daar hebben gedaan.” Als het aan
de school ligt krijgt de reis zeker een
vervolg, geeft Wetzels aan. “Of het een
jaarlijks iets wordt of misschien elke
twee jaar, moeten we nog bekijken.
Maar het was zeker geslaagd.”
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Kom in de Kas

‘We willen laten zien hoe wij werken’
Tijdens Kom in de Kas op zondag 3 april openen verschillende bedrijven uit Horst aan de Maas in de agrarische
sector in Horst aan de Maas hun deuren. Twee van deze bedrijven aardbeien- en bramenbedrijf VOF van den
Brandt-Rutten en aardwarmteproject CLG BV stellen zich alvast voor.

Geert van den Brandt

VOF van den
Brandt-Rutten
Aardbeien- en bramenbedrijf
VOF van den Brandt-Rutten uit
Melderslo doet dit jaar voor het eerst
mee aan Kom in de Kas. Geert van den
Brandt, die het bedrijf samen met zijn
vrouw May runt, stapte in 1989 in het
bedrijf, dat tot dan van zijn schoonvader was. In 1991 nam hij het stokje

helemaal over. VOF van den BrandtRutten was toen een traditioneel
aardbeienbedrijf, met aardbeien uit de
vollegrond en in de kas. In 2008 werd
naast aardbeien ook begonnen met
de teelt van bramen. “Ik dacht toen
dat we het op deze schaal niet zouden
redden met alleen aardbeien,” vertelt
Geert. “We wilden een product met
weinig volume, zodat er alleen een
nieuwe kas moest komen en er geen

Inbraak Evertsoord
In Evertsoord is op donderdag 16 maar ingebroken bij een woning
aan de Helenaveenseweg.
De inbraak vond plaats tussen
12.30 en 13.30 uur in een vrijstaande
woning aan de doorgaande weg

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm. Tel. 06 24
19 24 01, Businesscentrum Horst.
Huis kopen/verkopen Portugal.
Als Nederlandse makelaar wonend
en werkend in de Algarve help ik u
graag verder. Ben werkzaam voor
de grootste vastgoedmakelaar ter
wereld Century21. www.century21.pt/
consultor/smaia smaia@century21
Scherm. Te koop toogpoort afm.
180x100 cm i.pr.st. incl. slot 3 sleutels.
Tel. 06 12 91 79 86.
Workshop ‘’Maak je eigen trend’’
Zelf kleding maken is hip! Altijd al een
goed passend kledingstuk gewild?
Voor beginners en gevorderden starten
in april en mei nieuwe naaiworkshops
bij Es&Dé. Info:bydelene@ziggo.nl / 06
10 73 10 27.
Te koop aangeboden
Laurierstruiken voor haag 1-2 m ook
bezorgen Tel. 06-15101893

tussen Evertsoord en Helenaveen. De
politie is bezig met een onderzoek.

verdere uitbreidingen nodig waren. De
keuze viel toen al snel op bramen.”
Toen Geert werd gevraagd om
mee te doen aan Kom in de Kas heeft
hij daar niet heel lang over na hoeven
denken. Bramen zijn in Nederland
minder bekend dan aardbeien en
andere zacht fruit. Een van de redenen
dat VOF van den Brandt-Rutten deelneemt aan Kom in de Kas is dan ook
om mensen bekend te maken met de

manier waarop bramen, en natuurlijk
ook aardbeien, worden geteeld. Geert:
“We willen de bezoekers laten zien hoe
wij ons product telen. Als de consumenten daar meer kennis over hebben,
werkt dat zeker als promotie voor de
branche.”
Inmiddels zijn de voorbereidingen
voor Kom in de Kas in volle gang, ook
bij VOF van den Brandt-Rutten. “Er komt
een imker uitleg geven over bijen en
bestuiving. Daarnaast kan iedereen
natuurlijk een kijkje nemen in de kas.
Een paar van mijn collega-telers zullen
er zijn om, samen met mij, uitleg te
geven over de teelt. Verder komt Passi
met aardbeien- en bramenijs, verkopen
we aardbeien en hebben onze dochter
Sanne en ik grote borden ontworpen
met daarop extra informatie over
het bedrijf.” Kom in de Kas valt voor
VOF van den Brandt-Rutten eigenlijk net
vóór het oogstseizoen. Volgens Geert
is dat geen enkel probleem: “Het is
juist een mooie periode, omdat je alles
kunt zien. Volwaardig gewas, bloeiende
bloemen en ook de vruchten, ook al
zijn die dan nog niet rijp.” Over de hoeveelheid mensen die komen durft Geert
geen uitspraken te doen. “Je hoopt
natuurlijk wel dat het druk wordt, maar
dat is ook afhankelijk van bijvoorbeeld
het weer. Tot nu toe zijn de reacties wel
erg positief en hoor ik van veel mensen
dat ze even komen kijken,” vertelt
Geert, waarna hij lachend vervolgt:
“Ik heb er in ieder geval zin in.”

Aardwarmteproject CLG
Behalve de meer traditionele
agrarische bedrijven doet ook het aard-

warmteproject CLG BV mee aan Kom in
de Kas. CLG is een samenwerkingsproject van drie tuinbouwondernemers en
Californië BV, de ontwikkelaar van tuinbouwgebied Californië. “Tuinders willen
graag zo duurzaam mogelijk telen”,
legt Peter Smulders van Californië BV
uit. “Een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het verminderen van het gebruik
van fossiele brandstoffen.”
Het bedrijf is opgericht in 2014
en startte in december 2015 met het
boren van putten om zo warm water uit
de grond op een diepte van 2,5 kilometer naar boven te halen. Aan de
oppervlakte staat het 80 tot 85 graden
warme water door middel van een
warmtewisselsysteem haar warmte
af. Daarna wordt het afgekoelde water
weer terug onder de grond gepompt.
In juli is begonnen met het aanleggen van het warmtenetwerk en naar
verwachting kunnen de tuinders in het
voorjaar echt gebruik gaan maken van
de aardwarmte. Smulders: “Dat kunnen
de tuinders gaan gebruiken voor de
warmtevoorziening van hun bedrijf.
In de winter wordt er soms nog wat
gas gestookt, maar voor de rest levert
het aardwarmteproject alle warmte
voor de tuinders en hoeven er zo veel
minder fossiele brandstoffen gebruikt
te worden. We besparen hiermee
een hoeveelheid gas die anders zo’n
zevenduizend huishoudens zouden kunnen gebruiken.” Tot nu toe zijn er drie
tuinders aangesloten op de warmtebron in Grubbenvorst. “We hebben nog
een kavel van ongeveer 17 hectare in
de verkoop. Dat bedrijf kan ook aansluiten. Uiteindelijk worden de tuinders
eigenaar van de bron.”
Tijdens Kom in de Kas kunnen

VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN EN/OF BEPERKING

Wil jij werken in dit persoonlijk
en enthousiast team?

Leegverkoop Ster Videotheek
Medio april sluit de Ster Videotheek.
Foto Geurts en Telefoonmaken.nl
verhuizen dan naar Kerkstraat 2
in Horst. Wij verkopen nu al onze
huurfilms! De prijzen worden regelmatig verlaagd. tel. 077 398 78 55.
Breien: insteken, omslaan Wij laten
je versteld staan over de veelzijdigheid
van dit ambacht. Breimode en
handwerken ‘t Schippertje Schoolstraat
6 Horst tel. 077 398 19 75.
Private Label Meubelatelier
Voor het herstofferen en repareren
van Uw bank, fauteuil, boot,
caravan, etc. Ook nieuwe banken en
relax fauteuils met sta-op functie.
Woninginrichting. Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077-3903715
Schilder nodig? JBSchilderwerken.
Voor al uw Binnen en Buitenschilderwerk belt u. 06-11350970 077-4750980 een offerte is uiteraard
vrijblijvend.

Kom dan naar Care+!
Wij zijn op zoek naar een

ervaren woonbegeleider
zie www.care-plus.nl

Wij nodigen u van harte uit om op 8 april tussen
10.00 en 12.00 uur een kijkje te komen nemen in onze
nieuwe appartementen op de Tegelseweg 27 te Venlo.

RESPECT | BETROUWBAAR | PERSOONLIJK BETROKKEN | PROFESSIONEEL
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Stuurgroep Afslag10

Nieuwe voorzitter
Gé Vossen
Gé Vossen volgt wethouder Bob Vostermans op als nieuwe voorzitter van
de stuurgroep van Afslag 10 in Horst.

Peter Smulders
bezoekers een kijkje nemen in de
komkommerkwekerij Van Lipzig aan
Nieuw Erf in Grubbenvorst, waar de
putten voor het project zich bevinden.
Smulders: “Daar is een tent ingericht
met foto’s van de boorlocaties en
informatie over het project. We willen
bezoekers de boodschap meegeven dat
je duurzaamheid vorm kunt geven door
samen te werken. De ondernemingen
hier in Californië steken echt hun nek
uit om duurzaam te telen, want het
gaat om een investering van zo’n 15
miljoen euro. Die investering hopen

ze natuurlijk terug te verdienen, mede
doordat consumenten steeds vaker
duurzaam geteelde producten weten te
waarderen.” Smulders verwacht dat ook
andere bedrijven die geïnteresseerd zijn
in duurzaamheid willen zien hoe het er
bij hen aan toe gaat. “Bedrijven willen
steeds meer duurzaam produceren.
Dat is niet alleen goed voor het milieu,
maar dan zijn ze zelf bijvoorbeeld ook
minder afhankelijk van de gasprijs.”

Open dag
Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen

bezoekers komen kijken bij aardbeien- en bramenteler VOF van den
Brandt-Putten in Melderslo en het
aardwarmteproject CLG in Grubbenvorst.
Behalve deze twee bedrijven doen ook
paprikakwekerij Verberne in Melderslo,
het Glastuin-, asperge- en champignonpaviljoen van Museum De Locht
in Melderslo, rozenkwekerij Frank
Coenders in Grubbenvorst, komkommerkwekerij Welles in Grubbenvorst,
tomatenkwekerij Gielen in Grubbenvorst
en BrightBox in Venlo mee aan Kom in
de Kas.

4 0 jA A R FE ES T IN D E K A S

Zondag 2 april

horst aan de Maas 11.00 – 16.00

Gé Vossen is geboren en getogen in Horst. Hij is actief geweest bij
diverse sportverenigingen in Horst
aan de Maas, waaronder voetbal,
tennis, volleybal en waterpolo. Hij
woont inmiddels ruim 25 jaar in
Grubbenvorst en is daar actief in het
verenigingsleven. Vossen werkte naast
zijn directeursfunctie bij een adviesbureau, als procesmanager, mediator en
onderhandelaar. Als bestuurder was
hij onder andere lid van de Raad van
Commissarissen van Rabobank Horst
Venray. Daarnaast leverde hij al zijn
bijdrage aan projecten als Hof te
Berkel en de Smidse en het centrumplan Grubbenvorst. Eind 2016 stelde
wethouder Bob Vostermans van
Horst aan de Maas al dat er zo snel
mogelijk een onafhankelijke voorzitter voor de stuurgroep van Afslag 10

moest komen. Vostermans was toen
zowel voorzitter van de stuurgroep als
verantwoordelijk wethouder voor het
project. Vostermans blijft wel deel uitmaken van de stuurgroep om het segment overheid te vertegenwoordigen.
“We willen als gemeentelijk bestuur
zeker bij de stuurgroep betrokken
blijven”, aldus de wethouder. In het
samenwerkingsverband Afslag 10,
voorheen Sportzone De Kasteelsche
Bossen, werken verschillende partners
op gebieden als overheid, sport,
onderwijs, zorg en het bedrijfsleven
samen. Afslag 10 is ontstaan door tien
initiatiefnemers die met het gebied,
gelegen aan afslag 10 van de A73,
een nieuwe richting in willen gaan
slaan en verschillende voorzieningen
en organisaties realiseren.
(Foto: F. Exterkate)

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

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

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

Kom kijken,
ruiken, proeven
én genieten!

Deelnemende bedrijven:

Frank Coenders Kwekerijen rozen en containerrozen
Welles Grubbenvorst komkommers Gielen Kwekerij tomaten
CLG en Californië aardwarmteproject
van den Brandt-Rutten zachtfruit bramen en aardbeien
Kwekerij Verberne zoete puntpaprika
KOM IN DE KAS
Museum de Locht BrightBox
WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE STERSPONSOREN:

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

Kijk voor meer informatie op: www.komindekaslimburg.nl en volg ons: facebook.com/komindekaslimburg
RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN
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CDA weer het
grootst in Horst
aan de Maas
Moest het CDA vier jaar geleden nog flink inleveren bij de Tweede
Kamerverkiezingen, de partij is deze keer weer de grootste in Horst aan
de Maas. De partij kreeg 5.879 stemmen (22 procent) in Horst aan de
Maas.
In totaal bracht 82,5 procent van
de stemgerechtigden zijn stem uit.
Het CDA werd op de voet gevolgd
door de VVD met 5.730 stemmen
(21,5 procent), de SP staat op de
derde plek met 14 procent van de
stemmen en de PVV is de vierde partij
in Horst aan de Maas met 13 procent.
In Horst aan de Maas waren de minste stemmen voor Artikel1, deze partij
kreeg slechts twee stemmen.

Verschil per dorp
Een vergelijking van de verkiezingsuitslag per stembureau laat zien
dat niet ieder dorp uit de gemeente
hetzelfde heeft gestemd. In vijf dorpen (Horst, Sevenum, Grubbenvorst,
Broekhuizen en Lottum) was de VVD
de grootste partij. In Griendtsveen
kreeg de SP de meeste stemmen
(22 procent) en in Tienray stemde de
meeste mensen (23 procent) op de
PVV. In de overige acht dorpen was
het de CDA die de meeste stemmen
kreeg, met het hoogste aandeel
stemmen in Hegelsom (35 procent)
en Meterik (33 procent).

Lokaal vs landelijk
Landelijk gezien was het niet de
CDA, maar de VVD die het grootste
aantal stemmen wist binnen te slepen. Het CDA kreeg in totaal 12,5 procent van de stemmen, vergeleken
met 22 in deze gemeente en zelfs
30 procent of meer in Kronenberg,
Meterik en Hegelsom. Andere opvallende verschillen met de landelijke
uitslag is het hoge percentage
PVV-stemmers in Tienray: 23 procent
vergeleken met 13 procent landelijk.
GroenLinks kreeg in Horst aan de
Maas juist minder stemmen dan het
gemiddelde. Slechts 5 procent stemde

hier GroenLinks, in vergelijking met
9 procent landelijk.

Vergelijking met
2012
In 2012 zag de verkiezingsuitslag
er landelijk, maar ook in Horst aan
de Maas heel anders uit. Zo heeft
vooral de PvdA in Horst aan de Maas,
net als landelijk gezien overigens, dit
jaar veel minder stemmen gekregen.
Van de bijna drieduizend stemmen
die de partij in 2012 ontving, is nu
nog maar ongeveer een kwart over.
Van de tweede grootste partij in
Horst aan de Maas is de PvdA dan
ook gedaald naar de achtste plek in
deze gemeente. Ook de VVD verloor
zo’n 850 stemmen ten opzichte van
de vorige verkiezingen. CDA kreeg
juist tweeduizend stemmen meer
en verschoof zo van de vijfde plek in
2012 naar de eerste in 2017. D66 verdubbelde van zo’n 1.500 tot 3.000
stemmen en GroenLinks ging van 350
naar 1.500 stemmen. Ook de aanhang
van Partij voor de Dieren en 50Plus is
tijdens de verkiezingen van 2017 verdubbeld ten opzichte van de vorige.

HALLO in Swaziland
Simone van den Ham uit Horst en Ralf Jacobs uit Ulestraten maakten een rondreis door Zuid-Afrika.
Daarnaast bezochten ze ook Swaziland. “Het was een prachtige ervaring en er was natuurlijk ook tijd
om even de HALLO te lezen”, aldus de twee reizigers.

Knops in kamer
Op basis van de nu bekende
verkiezingsuitslag komt slechts één
van de drie personen uit Horst aan
de Maas die op de kandidatenlijst
stonden daadwerkelijk in de Tweede
Kamer. Dat is Hegelsommer Raymond
Knops, die op plaats 6 van het
CDA stond. Birgit op de Laak stond
in Limburg als lijstduwer van het
PvdA op de lijst en de partij waar
Horstenaar André Rozendaal op plek
3 stond, De Burger Beweging, kreeg
geen zetels.

Vier generaties in Horst
Sammie Hermans heeft in Horst vier generaties compleet gemaakt. “We zijn heel erg blij met
dochter, kleindochter en achterkleindochter Sammie. Een geweldig vrolijke en lieve meid”, aldus
mama Rowan Huijs (24), oma Wil Huijs-Roeffen (57) en overgrootmoeder Jo Roeffen-Seroo (81).
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Uitbreiding De Schatberg

Twee nieuwe binnenspeeltuinen en elf restaurants
De Schatberg in Sevenum gaat uitbreiden met twee overdekte themaspeeltuinen en een restaurantencomplex.
Het Family Entertainment Center opent dit najaar haar deuren.

winkel&bedrijf 11
Open dag
Magma Mineralen
Galerie Magma Mineralen in Sevenum houdt op zaterdag 1 april een
open dag. Tijdens de open dag zijn de nieuwe mineralen in de collectie te
zien.
Yolanda en Hans Vorstermans
hebben tijdens hun reis door onder
andere het westen van de Verenigde
Staten veel mijnen bezocht en veel
nieuwe mineralen bemachtigd.

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

Regionale Open
Coffee Broekhuizen
De organisatie van de Regionale Open Coffee reikt op dinsdag 18 april
van 08.30 tot 12.00 uur handvatten aan, waarmee ondernemers en
ondernemende professionals efficiënt, slim en verantwoord kunnen gaan
ondernemen. Het evenement vindt plaats in restaurant Bij Christoffel in
Broekhuizen.
Een impressie van het nieuwe entertainment centrum
De Schatberg breidt uit met drie
onderdelen die samen een zogenoemd
vermaakcentrum gaan vormen. Voor de
jonge kinderen opent speelgoedgigant
Mattel Inc., met twee andere vestigingen in Dubai en Liverpool, een
interactieve binnenspeeltuin van

2.000 vierkante meter. In het themapark
staan bekende tv-personages als Bob de
Bouwers, Angelina Ballerina en
Brandweerman Sam centraal. Voor de
wat oudere jeugd komt er een ander
themapark: The portal action house. Hier
worden bezoekers meegenomen in

virtuele avonturen waar ze in een
gamesetting verschillende uitdagingen
aan kunnen gaan, zoals free running,
trampoline springen en een skateboarden. Bij de twee binnenspeeltuinen
komt een vestiging van ABC Restaurant,
met in totaal elf restaurants.

•

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

Hoe presteert uw bedrijf in de markt?

injecteren

Door: Sjoerd Terpstra, Accountmanager Bedrijven

Benchmarking: wat is het en hoe
maak ik er gebruik van?
Benchmarking is een manier om
prestaties van organisaties met elkaar
te kunnen vergelijken. Bent u geïnteresseerd in een benchmarkrapport van
uw bedrijf? Volg dan onderstaande
stappen:
• Ga naar www.rabobank.nl/bedrijven/
cijfers-en-trends en scroll naar
beneden.
• Maak een keuze uit één van de 16
branches. U vindt daar ook de
gegevens van de betreffende
Sectorspecialist. Daarna klikt u aan de
rechterkant op ‘cijfers en trends’.
• Kies aan de rechterzijde opnieuw de

GRATIS
uw weiland en/of
bouwland

Maak gebruik van
onze branchekennis!
Wij geven antwoord op uw vragen!
De Rabobank heeft veel branchekennis
in huis, die we al 40 jaar graag met u
delen. Onze Sectorspecialisten houden
zich dagelijks bezig met de ontwikkelingen binnen 16 sectoren. Deze kennis
kunt u direct toepassen binnen uw
onderneming.

tussen 08.30 en 10.30 uur treffen.
Aan de hand van twee miniseminars,
te weten: Werk je in of aan je bedrijf?
en Je bedrijf in je broekzak laten de
sparringpartners van Business
Boosters ondernemers met een frisse
blik kijken naar het dagelijks
ondernemen.

Laat nu

Oh, zit dat zo!

Herkent u dit?
• U heeft al jarenlang een onderneming en vraagt zich af hoe goed u
presteert ten opzichte van andere
bedrijven in uw sector. Misschien
heeft u een netwerk opgebouwd
binnen uw branche waarmee u
gegevens uitwisselt, bijvoorbeeld
via een branchevereniging.
Natuurlijk deelt u deze gegevens
niet met de eerste de beste.
Het gaat immers om vertrouwelijke
informatie.
• U heeft een eigen visie over het
sentiment en het perspectief van uw
branche en wilt die graag toetsen.
U ziet trends en vraagt zich af of u
daarop in moet én kunt spelen.
U bent buitengewoon geïnteresseerd
in kansen, maar negeert daarbij de
bedreigingen niet.
• U bent zich als startende ondernemer aan het oriënteren. U bent
nieuwsgierig naar de prognose
voor uw sector. U wilt zich serieus
voorbereiden en bent kritisch.

De Regionale Open Coffee vindt
eenmaal per jaar plaats en is de grote
variant van de Open Coffee Met…
Horst-Venray. Dit is een netwerkbijeenkomst in het Parkhotel in Horst
waar ondernemers en ondernemende
professionals elkaar in de ochtend van
elke derde dinsdag van de maand

gewenste sector en vervolgens de
best passende deelsector.
• Klik aan de linkerzijde op ‘financiele analyse en benchmark’ en voer
uw eigen gegevens in.
• Uw benchmarkrapport is klaar om
te printen en op te slaan.

Bel: 06 18 11 64 80
Kwaliteit heeft een naam

Wilt u meer weten?
Voor inhoudelijke vragen over de
branche-informatie kunt terecht bij
onze Accountmanagers. Het is ook
mogelijk om direct te e-mailen of
bellen met de betreffende Sectorspecialist. Maak er gebruik van!

Vanaf 25 maart zijn wij weer
dagelijks geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
www.rabobank.nl/horstvenray

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

‘Op Facebook kun je van
alles plaatsen’

Facebook is een van de eerste mediakanalen die zogenoemde ‘factcheckers’ inschakelt
om nepnieuws van echt nieuws te onderscheiden. In de Verenigde Staten werd begin
maart gestart met het labelen van verhalen
op het sociale medium als nepnieuws. In Horst
aan de Maas zegt 66 procent van de inwoners
sowieso alle nieuwsberichten op Facebook
met een korreltje zout te nemen. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Facebook kreeg eind vorig jaar veel kritiek
omdat er rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen veel berichten verschenen die aantoonbaar onjuist waren, zonder dat daar iets tegen
werd gedaan. Inwoners van Horst aan de Maas
laten zich, naar eigen zeggen, niet zo snel iets
wijsmaken. De meerderheid geeft aan nieuwsberichten die via Facebook worden verspreid niet
altijd te vertrouwen. “Er staat veelal de meeste
onzin op en vaak zeer onbelangrijke informatie.

Oneens
7%
Neutraal
27%

Eens
66%

Facebooknieuws neem ik
met een korreltje zout
Het is niet van echt of onecht te onderscheiden.
Er wordt ook geen selectie gemaakt”, zegt deze

Inwonerspanel

moet zijn: zo nee, dan geloof ik de bewering
inwoner. Een ander voeg toe dat hij wel kijkt
naar de bron van het nieuws. “Ik volg ook diverse niet”, zegt deze persoon. “Facebook bijhouden is
een tijdrovende bezigheid. Er schijnt tegenwoornieuwsprogramma`s op Facebook. Dan hou ik
dig niets belangrijker te zijn dan die telefoon
wel rekening met een bepaalde ’kleur’ die de
in handen. Dit lijdt tot
programma`s hebben,
asociaal gedrag”, vindt
maar ik ga er dan wel
‘Er komt zoveel onzin voorbij’
een ander. Een vierde
vanuit dat het de waarzegt: “Op Facebook staat
heid is.”
‘Er zijn voldoende andere
meer onzin dan echt iets
Er is dan ook maar
kanalen’
interessants. Ik hoef niet
12 procent van de
te weten dat iemand
inwoners dat Facebook
‘Ik heb geen facebook’
net naar het toilet is
als zijn belangrijkste
geweest.”
informatiekanaal ziet om
op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
TipHorstaandeMaas is een
Iets meer dan 70 procent vertrouwt liever op
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
andere bronnen. “Facebook vind ik leuk, maar
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
voor nieuws kijk ik ergens anders”, laat iemand
resultaten of aanmelden voor de volgende
weten. “Ik neem het niet met een korreltje zout,
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
maar voor alle beweringen in alle media geldt
Reageren?
dat er een deugdelijke ondersteuning aanwezig
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!

1.672 leden

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

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

A.S. ZONDAG

GEOPEND

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

IN SOMEREN
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Bespreking Poll week 10

Een lokale politicus heeft mijn voorkeur
Op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen stonden dit jaar drie
kandidaten uit Horst aan de Maas: Raymond Knops (CDA), Birgit op de Laak
(PvdA) en André Rozendaal (De Burger Beweging). Een kleine meerderheid
van de stemmers op de poll van twee weken geleden, 51 procent, geeft
echter niet automatisch zijn stem aan een lokale politicus.
Een politicus van een landelijke partij zet zich in voor het hele land en
niet alleen voor zijn eigen woongemeente, zeggen zij. Daarbij zal hij of zij

toch het beleid van de partij moeten volgen. Zij vinden dat het in principe
niet uit moet maken of je stemt op de kandidaat op nummer 2 of degene
die op plek 73 staat.
De overige 49 procent kiest echter wel bewust voor een lokale kandidaat. Zij weten nu eenmaal beter wat er speelt in jouw gemeente, dan een
kandidaat uit Den Haag of Lutjebroek. Daarnaast zijn het mensen die we
kennen en waarvan we weten wat we eraan hebben, vinden zij.

Andere culturen leren kennen kan ook in Nederland
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Op het Dendron College wordt veel aandacht besteedt aan het thema
Internationalisering. Zo is een groepje leerlingen begin deze maand naar Senegal
geweest met Sotos (Stichting Ontwikkeling Technisch Onderwijs Senegal), waar zij
op een school gekoppeld werden aan een Senegalese buddy om zo van elkaars
cultuur te leren. En leren van elkaars cultuur, dat is een belangrijk thema voor
leerlingen van een middelbare school. Horizonverbreding, noemen ze dat op het
Dendron College. Met alle internationale activiteiten wil de school bijdragen aan
de vorming van het Europees burgerschap van elke leerling.
Maar om van elkaar of andermans cultuur te leren hoeven leerlingen

misschien wel helemaal niet het land uit. In Nederland hebben we tegenwoordig
een multiculturele samenleving en ook hier weten we misschien te weinig van
elkaars achtergrond af. In plaats van naar Afrika te gaan om daar te leren over
Senegal, is het voor middelbare scholieren wellicht wel nuttiger om meer te
leren over mensen die in hun eigen buurt wonen, maar uit een andere cultuur
komen. En wat dacht je van culturele verschillen tussen gezinnen die altijd al hier
in Nederland wonen? Een uitwisseling met stadskinderen uit Amsterdam, of een
basisschool in Groningen kan ook veel inzichten opleveren.
Andere culturen leren kennen kan ook in Nederland. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 11) > Hoofddoekjes op het werk mogen verboden worden > eens 78% oneens 22%

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

Nepnieuws
“It’s fake news,” zei president Donald Trump deze week
voor de zoveelste keer over een
door de media gebracht feit over
Russische hacks. “It’s all fake!”
Journalisten dienen onze
samenleving. Ze zijn de waakhonden van de democratie en
hebben als taak om misstanden
aan het licht te brengen. Precies
daarom zijn ze principieel
onafhankelijk van de politiek.
Dat lijkt meneer Trump niet
helemaal door te hebben.
Geheel objectief zijn de
media nooit. Het is haast
onmogelijk om nieuws geheel
neutraal te brengen, er is altijd
wel sprake van een zekere
kleuring. Die kleuring is onterecht, en ja, Trump is daar
wellicht slachtoffer van geweest.
Hij werd (en wordt) iets te
gemakkelijk als ’monster’
weggezet door veel media.
Ook al heeft die kleuring een
waslijst aan redenen - de
Mexicanenmuur, bijvoorbeeld, of
het beledigen van een gehandicapte journalist - terecht is het
niet. Maar dat wil niet zeggen
dat alles wat Trump niet bevalt
maar ’nepnieuws’ is, of ’een
verzonnen verhaal van de
Democraten om het volk te
beïnvloeden.’ Nee meneer
Trump, zo zit de wereld niet in
elkaar. Journalisten en media
zijn nodig om een democratie
draaiende te houden. Ze vormen
een controlerend orgaan in het
politieke systeem. En precies
daarom ben ik zo blij dat in ons
land na de verkiezingen geen
geblondeerde populist aan de
macht is gekomen. Dat de
democratie bij ons nog altijd
zegeviert. En dat de media van
de politiek het vertrouwen
krijgen dat ze nodig hebben om
Nederland te informeren over de
gang van zaken in het parlement, zelfs al pakt dat voor onze
politici niet altijd voordelig uit.
Aniek
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Mitchell
van
schilder

brandt
los!

werken

America Tel. 06-12359686

...of ni?

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

SP-stemmers bedankt
Het hele circus rondom de verkiezingen voor de Tweede Kamer is weer
voorbij. Op landelijk niveau vinden we de uitslag voor de SP wat teleurstellend.
We gaan van vijftien naar
veertien zetels. Liever hadden we
gezien dat de SP er enkele zetels bij
had gekregen. Als we naar de cijfers
in Horst aan de Maas kijken zijn we
echter niet ontevreden. Als in alle
gemeenten we het percentage van

Horst aan de Maas zouden halen,
hadden we die extra zetels gehaald.
Dank aan alle SP-stemmers in Horst
aan de Maas.
We blijven ons hartstochtelijk en
onverzettelijk inzetten voor goede zorg
zonder marktwerking. Voor AOW op

65. En voor een samenleving waarin
we naar elkaar omkijken. Bij een
opkomst van 82,3 procent kreeg de SP
in Horst aan de Maas 3.652 stemmen.
Bijna vier keer zoveel als de PvdA en
tweeënhalf keer het aantal van Groen
Links. Na VVD en CDA blijft de SP in
Horst aan de Maas de derde partij.
Een goed resultaat. Hoewel we vrijwel
het zelfde aantal stemmen hebben
gehaald als bij de Kamerverkiezingen

in 2012, zijn we verhoudingsgewijs
(door de hoge opkomst) wat gedaald
(van ruim 15 procent naar bijna 14
procent).
Het bestuur van de SP Horst aan
de Maas dankt de vele vrijwilligers die
de campagne in Horst aan de Maas
gestalte hebben gegeven. Ook na
de verkiezingen gaan we samen
door. Onze idealen zijn groot en onze
vastberadenheid is nog groter. Daarom

trekken wij vanaf vandaag weer de
buurten en de wijken in. Want dat
doen wij niet alleen in verkiezingstijd. Het komende jaar zullen wij met
de mensen in Horst aan de Maas
spreken. Over hoe we samen Horst
aan de Maas én Nederland kunnen
verbeteren.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

Winst voor D66
11 procent van de stemmers in Horst aan de Maas heeft vorige week
woensdag voor D66 gekozen. Daar zijn we ontzettend blij mee en het geeft
een hoop energie voor de toekomst. Deze verkiezingen zijn net afgelopen,
en de volgende kloppen alweer zacht op de deur. Over precies een jaar zijn
de gemeenteraadsverkiezingen. En daar hebben we u voor nodig.
Als D66 zetten we ons al jaren in
voor een duurzame samenleving in
Horst aan de Maas: zo gaan wij voor
een duurzame en innovatieve
veehouderij. We staan voor betaal-

bare woningen, zeker ook voor
jongeren. We willen meer sociale huur
in deze gemeente en goed toegankelijk
onderwijs dat aansluit bij de kinderopvang. Voor de verkiezingen van volgend

jaar en daarna zoeken we mensen die
zich thuis voelen bij deze onderwerpen
en graag mee willen denken binnen
onze partij. Dat kan op allerlei
manieren.
Bent u geïnteresseerd of wil u eens
een kijkje nemen in de keuken van
een lokale fractie van een politieke
partij? U bent van harte welkom op een
verkiezingsbijeenkomst van D66 Horst
aan de Maas op dinsdag 28 maart,

om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Daar zullen we onder andere onze
speerpunten meenemen voor de
komende jaren. Neem gerust contact
op met mij of andere D66’ers indien u
vragen heeft. Kijk voor meer informatie
op onze site of op www.facebook.com/
d66horstaandemaas
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Hoezo campagne?
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de Tweede
Kamerverkiezingen en de campagnes en debatten. Soms tot vervelens toe.
Maar wat zijn we als CDA trots
en blij met het behaalde resultaat.
De nuchterheid van de Nederlandse
bevolking heeft in mijn ogen gezegevierd. De trend van de Brexit en het
Trumpisme heeft Nederland gelukkig
minder beïnvloed dan onze tegenhangers zouden willen. En ja, dat
alles heeft in mijn ogen ook te maken

met het feit dat we als CDA een goede
campagne hebben gevoerd. Ook in
Horst met onze eigen Raymond Knops
hebben we vertrouwen gewonnen. Maar
liefst 5.886 mensen hebben op het CDA
gestemd, dat zijn er 2136 meer dan
in 2012. Daarmee is het CDA in onze
gemeente de grootste partij. Hoezo
campagne? Een greep uit onze gemeen-

telijke CDA-campagne: de jaarlijkse seniorenmiddag was wederom uitverkocht
met 300 ouderen in het Gasthoes die vol
trots samen met Raymond het Limburgs
volkslied hebben gezongen. We hebben
vol enthousiasme eieren gebakken bij
de Lange voor de deur en gesprekken
gevoerd met jongeren. Stemmen is
immers een eitje, toch? Met vele CDAcollega’s de mouwen opgestroopt tijdens
NL-doet. CDA-ers zijn echte doeners! Niet
alleen met verkiezingen, maar altijd. De

seniorenmiddag is inmiddels jaarlijkse
traditie geworden. Maar wat ons als CDA
nog volkser maakt, is dat wij met andere
niet politiek-actieve mensen enkele
avonden per jaar een gespreksplatform
organiseren over actuele thema’s.
Voorbeelden zijn Mantelzorg 2.0, Bouw
je eigen Wijk, Voorzitterscafé, Proost!!!
daar gaan ze... En dat doen we voor
iedereen. Hoezo campagne?
Alex Janssen,
CDA Horst aan de Maas

Het bouwen begint vandaag: klapstoelzitting
Op 15 maart vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Hét moment voor het Nederlandse volk om zich uit te spreken over de afgelopen
kabinetsperiode, haar volksvertegenwoordiging, en, misschien nog wel
belangrijker, om zich uit te spreken over de koers die Nederland de
komende jaren gaat volgen. Europa keek over onze schouder mee.
Ontstaat er na de Brexit een domino effect? Roept het Nederlandse volk
het populisme een halt toe?
Het opkomstpercentage was een
overwinning voor de democratie.
Ook jongeren vonden massaal hun
weg naar de stembus. De uitslag
echter, was zwaar teleurstellend voor

de PvdA. Daar valt niet omheen te
draaien. Een gedeelte van de kiezers
besloot een andere partij het vertrouwen te gunnen. Ook dat hoort bij onze
democratie. Maar deze teleurstelling

over de uitslag maakte al snel plaats
voor strijdlust. Strijdlust die juist na
15 maart is toegenomen. Wij blijven
strijden voor een fatsoenlijke samenleving en wij blijven bouwen aan de
sociaaldemocratie. De PvdA heeft altijd
haar verantwoordelijkheid genomen en
zal dit ook blijven doen. Niet altijd als
coalitiepartner, maar wel als uw volksvertegenwoordiging. De 600.000 mensen die ons het vertrouwen hebben
gegeven, waarvan een kleine 1.000
in Horst aan de Maas verdienen dat.

De mensen die dit keer hun vertrouwen
ergens anders hebben neergelegd verdienen dat. En de mensen die thuis zijn
gebleven verdienen dat. Op 28 maart
is de volgende klapstoelzitting van
PvdA Horst aan de Maas. Op dinsdag 28 maart is de eerstvolgende bij
Landgoed de Gortmeule in Horst, we
starten om 20.00 uur. Om 21.30 uur
verzamelen we de conclusies en klappen we de stoelen in. Voor deze klapstoelzitting nodigen we frisse denkers
en doeners van harte uit, om samen

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

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

Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl

concrete oplossingen te bedenken
voor grote en kleine maatschappelijke
knelpunten. Bij de Gortmeule zou het
zomaar eens kunnen gaan over de
waarde van groene corridors in ons
mooie buitengebied, over de kracht
van burger-energie coöperaties en
het jongerenactieplan voor de PvdA.
Het vertrouwen zal teruggewonnen
moeten worden en het bouwen gaat
verder. Het bouwen begint vandaag.
Marjolein Selen,
PvdA Horst aan de Maas

zonne
klaar
Reparatie en onderhoud
van rolluiken
Ron van Gool
06 202 88 600

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
23 maart 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Dankbaar vrijwilligerswerk!

Word dementievrijwilliger
in Horst aan de Maas
Dementievrijwilligers van vrijwilligerszorg Horst aan de Maas worden in de thuissituatie ingezet
om de mantelzorgers te ontlasten. Mantelzorgers kunnen dan even genieten van een vrije middag
of avond. Hun dementerende partner of ouder is dan in goede handen.
Als dementievrijwilliger krijgt u een scholing
van 4 dagdelen aangeboden, waarin o.a. wordt
ingegaan op het ziektebeeld, communicatie en
benadering van de dementerende.

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

Spreekt deze vorm van vrijwilligerswerk u aan,
neem dan contact op met de coördinator van
Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas: Ria
Bouten, 06-52669570, riabouten@proteion.nl

Verhuisplannen?

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende:

Geef dit dan op tijd door bij de gemeente waar u gaat wonen. Handig, want zo loopt u bijvoorbeeld
geen zorgtoeslag of huursubsidie mis! Verhuist u binnen Horst aan de Maas? Geef dit eenvoudig door
via onze website www.horstaandemaas.nl onder het kopje ‘Wonen & bouwen’.

HORST AAN DE MAAS

Word vrijwilliger!
www.vrln.nl

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

America
Griendtsveenseweg 77
Lorbaan 9A
Kerkbosweg 29
Kerkbosweg 31
Zwarte Plakweg 69
Broekhuizen
Hilkensbergweg 5

Horst
Albert Schweitzerstraat 28
Venrayseweg 5
Venrayseweg 143
Pr. Bernhardstraat 28
Stationsstraat 90
Parklaan 63, 63A, 65, 69
en 71
Pr. Marijkestraat 1 en 5

Griendtsveen
Apostelweg 6

Meerlo
Peschweg 1

Grubbenvorst
Pastoorstraat 10

Meterik
Dr. Droesenweg 4

Hegelsom
Tongerloseweg 36

Sevenum
Grubbenvorsterweg 39
Maasbreeseweg 94
De Sondert 21
Erik de Rodeweg 3
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming
Eenrichtingsverkeer en parkeerzoneverbod Hof te Berkel
Verkeersbesluit Smidseplein, Horst
Verkeersbesluit Op de Vlis, Horst
Kennisgeving voornemen tot opstellen bestemmingsplan Klaver 5a en
b en start m.e.r.-procedure

Bekendmakingen per 1 april op
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
De gemeente maakt iedere week nieuwe besluiten, plannen en regelingen bekend.
Bijvoorbeeld een verleende vergunning, een nieuw bestemmingsplan of een subsidieregeling. Dit noemen we ‘ofﬁciële bekendmakingen’.
Vanaf 1 april 2017 staan alle ofﬁciële
bekendmakingen van de gemeente
Horst aan de Maas op de landelijke website
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Hiermee loopt de gemeente vooruit op een
wettelijke verplichting voor overheden om

alle ofﬁciële bekendmakingen via deze ene
landelijke site te publiceren. Vanaf 1 april
vindt u op onze site www.horstaandemaas.nl
een directe link naar de bekendmakingen van
onze gemeente op de landelijke website. We
geven u op onze site dan ook informatie over
hoe u naar een bekendmaking kunt zoeken.
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GEPLUKT Piet Driessen

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.

destijds hinkelden we of speelden we
tikkertje. Maar we lieten ons ook van
onze creatieve kant zien. Zo voerden
we toneelstukjes op. Ik weet nog dat
ik vaak de rol van pastoor vervulde.”
Wat Piet zich nog goed kan herinneren is dat hij in de bus van zijn vader
zat. “We stonden geparkeerd bij het
tankstation, ik was vier jaar. Mijn vader
stapte uit de wagen en zei tegen mij
dat ik vooral niet aan een bepaalde
knop mocht zitten. Je raadt het al, toen
ik alleen zat, liet ik mijn rebelse kant
zien en opeens reed de wagen. Mijn
vader was net op tijd om de bus te
stoppen.”

’Ik liet mijn rebelse
kant zien’
Via de basisschool belandde Piet
op de HBS in Deurne, tegenwoordig
havo. “De afkorting stond voor hogere
burgerschool. Maar goed dat die naam
veranderd is. Ik voelde mij helemaal
geen ‘hogere burger’. Mijn favoriete
vakken waren rekenen, taal en geschiedenis.” Daarna volgde hij de opleiding
tot boekhouder. In deze functie heeft
hij jarenlang in diverse branches
gewerkt. Hierdoor heeft hij veel ervaring opgedaan en is hij zijn eigen administratiekantoor Administratief Support
begonnen. ”Ik heb ook buitenlandse
klanten, die mijn advies nodig hebben
bij de bedrijfsvoering in Nederland.
Voor hen is het soms lastig vanwege de
taalbarrière en de Nederlandse wetgeving.”

Zeemansliederen
Liedjes schrijven doet hij het liefst. Zo schreef Piet Driessen (65) uit Grubbenvorst onder meer het clublied van
Het Wereldpaviljoen in Steyl, waar hij vrijwilliger is. Daarnaast heeft hij een eigen administratiekantoor. Deze week
wordt hij geplukt.
De muzikale Piet Driessen groeide
samen met zijn ouders en twee zussen
op in Hegelsom. “Ik ben de middelste

laag in de sandwich op leeftijd van de
drie kinderen”, lacht hij. “Wij hadden
thuis een kersenboom in de tuin staan.

Daar kwamen veel kinderen uit de
buurt bij elkaar en gingen we allemaal
spelletjes doen. Zoals veel kinderen

Piets allergrootste hobby is
muziek. Hij toert het hele land en
zelfs het buitenland door met verschillende groepen. Hij speelt gitaar
bij Smartlappenkoor Huur Os en bij
Shantygroep de Maashave, een koor
dat vooral zeemansliederen zingt.

“We toeren door heel Nederland”, zegt
Piet. “Inmiddels hebben we al twee
cd’s gemaakt. Wij treden vaak op bij
openingen van haringvangstseizoenen,
in verzorgingstehuizen en op festivals.
Zo staan we elk jaar op SingChallenge
in Sevenum. Met zo’n dertig man zingen we niet alleen maar zeemansliederen, inmiddels hebben we ons repertoire een beetje aangepast. Er moet
ook variatie in onze optredens komen.”
Piet treedt ook samen met Paul Lucker
uit Sevenum onder de naam de P&P
band op. Zo treden ze regelmatig op
zijn ook vaker te zien in verzorgingstehuizen of op rommelmarkten.”
Piet heeft zijn vrouw Marianne
leren kennen in de frietkraam. “Ze had
een frietje besteld en wilde daar graag
mayonaise bij. Helaas kon ze dit niet
betalen en heb ik dit voor haar gedaan.
We raakten in gesprek en van het een
kwam het ander. We zijn nu al 42 jaar
getrouwd en hebben samen twee
zoons, twee schoondochters en twee
kleinkinderen. Daar zijn we heel erg
trots op.”

Het Mekka
van de muziek
Samen met zijn zoon heeft Piet zes
jaar lang een café in Venlo gehad: De
Tapperie. “Het was fantastisch werk om
te doen. Na zes jaar kwam er een geïnteresseerde in het café met een leuk
bod. We hebben De Tapperie uiteindelijk aan hem verkocht.”
Als toekomstdroom zou Piet ooit
een keer een paar maanden willen
reizen. “Misschien weer naar New York,
waar we de Twin Towers nog hebben
gezien. Het was daar geweldig evenals
in Dublin, waar het Mekka van de
muziek is. Een perfecte match voor mij.
Voor die langere reis zullen wij echter
moeten wachten tot Marianne en ik
beiden gepensioneerd zijn.”

vacature
PUZZEL

Sudoku

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.

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.

De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste en flexibel ingestelde man of vrouw, voor de onderstaande functie:

CNC-DRAAIER

m/v

Voor versterking in onze CNC-afdeling zoeken wij iemand met:
• ervaring met het bedienen/instellen van CNC-draaimachines
• een oplossend en flexibel denkvermogen
• ervaring in het produceren van kwalitatief hoogwaardige produkten
Wij bieden een uitdagende, zelfstandige en ontplooiende functie, binnen een groeiende
organisatie en binnen een jong team! Zie tevens onze website: www.vullings-horst.nl
Heb je interesse, neem dan contact op met of stuur je cv naar: de heer J. Evers,
Telefoon 077 - 398 22 35, Email: j.evers@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4

5961 PV Horst

T 077 - 398 22 35

E info@vullings-horst.nl

www.vullings-horst.nl
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15 VRAGEN

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

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Meggie Kunzeler
13 jaar
Dendron College
Horst

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind zat ik vaak te tekenen en te
knutselen. Ik was altijd creatief bezig.
Nu vind ik dat nog steeds leuk om
te doen. Het is jammer dat ik daar
niet altijd meer genoeg tijd voor heb.
Verder speelde ik vroeger altijd buiten
op de trampoline.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik gebruik heel vaak de woorden
‘en zo’ en ‘ofzo’. Eigenlijk weet ik niet
helemaal waarom. Die woorden komen
er dan gewoon spontaan uit.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een apparaatje dat aangesloten is op je
hersenen, waarmee je alles kan uitprinten wat je denkt. Zo vergeet je nooit
meer iets! Dat is echt heel handig voor
mensen die een beetje vergeetachtig
zijn. Ik denk wel dat er zoiets zou kun-

nen komen in de toekomst, maar dat
gaat wel lastig worden.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Rustig en uniek. Het hebben van
een eigen stijl vind ik wel belangrijk.
Ik draag gewoon wat ik zelf wil en word
niet beïnvloed door andere mensen.
Verder hangen er vooral jurkjes en rokjes in mijn kast met een rustig kleurtje.
Ik ben niet zo gek op felle kleuren.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ze vertellen altijd over dat ik vroeger
niets deed met de cadeautjes die ik
kreeg. Ik had bijvoorbeeld een keer een
waveboard gekregen die ik heel graag
wilde hebben. Al snel stopte ik met
waveboarden. Later wilde ik het weer
een keer proberen en toen kon ik het
niet meer. Verder vertellen ze wel dat
ik altijd een heel vrolijk en blij meisje
was.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Met mijn moeder in Oostenrijk in de

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Meggie Kunzeler

sneeuw. We waren daar een week op
skivakantie. Skiën vind ik erg leuk om
te doen omdat je lekker buiten bent in
de frisse lucht. De sneeuw is ook erg
mooi om te zien. Die ligt er niet altijd in
Nederland. Deze vakantie was al mijn
tiende jaar skiën, dus ik heb er ook al
wat ervaring mee.
Heb je een bijnaam?
Mijn zusje noemt me altijd ‘kerelman’.
Die naam komt van een filmpje van
Serious Request, waarbij we elke keer
doodgaan van het lachen als we het
weer zien. Ik vind het wel een grappige
bijnaam, ook al is die niet helemaal
passend.
Wat is je favoriete hobby?
Hockey. We hadden een keer een
soort proefles in groep 7. Na die les
wilde ik meteen gaan hockeyen. Nu zit
ik ongeveer twee à drie jaar bij de
vereniging. Ik vind dit een erg leuke
sport en heb een gezellig team. Naast
hockey teken of knutsel ik, als ik tijd
over heb.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Dat is het nummer Head full of dreams
van Coldplay. Als ik het liedje hoor
moet ik altijd aan het concert denken
waar ik ben geweest. De show begon
met dit nummer. Het leukste moment
vond ik toen ze opkwamen en de lichtjes gingen branden. Het hele publiek
had polsbandjes gekregen met lichtjes
erin. Dat zag er heel gaaf uit.
Wat is je droombaan?
Ik zou iets met ouderen willen doen
of wetenschapper willen worden.
Die beroepen zijn best verschillend van
elkaar, maar ik vind ze allebei interessant en belangrijk. Bij wetenschap is
het leuk dat je zoveel nieuwe dingen
komt te weten, die lang niet iedereen
weet en bij werken met ouderen help
je die mensen. Veel ouderen zijn vaak
eenzaam.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen en
samen kunt lachen. Je moet niet
elkaars geheimen doorvertellen en je
moet ook niet stil en saai naast elkaar
zitten.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik lief ben
voor anderen. Ik ben nooit koppig, geef
altijd antwoord en ik sta klaar voor
anderen. Mijn slechtste eigenschap ik
dat ik superonhandig ben. Vandaag heb
ik nog mijn kop soep omgestoten.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ed Sheeran. Ik ben al een tijdje fan van
hem. Hij heeft echt mooie liedjes die
hij ook helemaal zelf schrijft. Ik zou wel
willen zien wat voor huis hij heeft en
willen meemaken hoe beroemd zijn
voelt. Het lijkt me ook wel grappig om
op zo’n groot podium te mogen staan.
Toch lijkt het me niet altijd leuk, omdat
je niet meer anoniem over straat kunt.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Als een positief en lief meisje. Ik zou
het wel leuk vinden als ze me zo
zien, maar je kan niet iedereen aardig
vinden.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een reis naar Amerika. Amerika is een
groot land en iedereen zegt dat het
daar heel mooi is. Zo ver ben ik ook
nog nooit geweest. Mijn langste reis
tot nu toe is twee uurtjes met het
vliegtuig. In Amerika zou ik landschap
en grote steden willen zien zoals
New York en Las Vegas.

Ook automaat!

L

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Aan alles
komt een
einde
Ik had nooit gedacht dat ik
dit ging zeggen, maar het
Dendron College verlaten gaat
me meer pijn doen dan ik
dacht. Al 6 jaar ga ik met
plezier en ook vaak met
minder plezier op het fietsje
naar Horst. De gedachte dat ik
dat straks niet meer hoef is
een opluchting, maar doet ook
een beetje pijn.
Als jullie deze column lezen
ben ik net klaar met mijn
laatste toetsweek en ga ik
beginnen met examens
oefenen. Ik ga er bij deze
column wel vanuit dat ik slaag
natuurlijk, anders zit ik lekker
nog een jaartje op het Dendron.
Al mijn leraren drukken me
steeds op het hart dat dit de
laatste keer is. Bij een luistertoets van Duits krijgen we te
horen: “Kom op jongens, het is
de laatste luistertoets die je ooit
gaat krijgen van Duits!” Alsof dit
ons leed moet verzachten.
Het lijkt nu net alsof ik geen
afscheid wil nemen van de
middelbare school. Integendeel,
ik wacht op de dag dat ik
eindelijk “Haije wah!”kan
zeggen tegen het Dendron. Ik
schreeuw al vanaf het begin van
het jaar dat ik er klaar mee ben
en door wil, maar toch het oude
vertrouwde Dendron ga ik
missen.
Elke dag fietsen naar Horst is
zo’n gewoonte geworden dat
het misschien ook goed is om
deze te doorbreken. Hopelijk
hoef ik volgend jaar nog maar
een klein stukje te fietsen naar
mijn school in Utrecht. Na vier
jaar kots ik die route waarschijnlijk ook uit.
Ik ga nu weer verder met
hard leren voor mijn allerlaatste
toetsweek en dan kan ik
hopelijk over een paar maanden
echt afscheid nemen van het
Dendron.
De andere hardwerkende
scholieren die toetsweek
hebben: veel succes!
Liefs, Puck
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Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
25 maart 2017

500 gram rundergehakt
en 4 hamburgers

samen voor € 6,95

verse kipschnitzels 4 stuks € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Wij zijn op zoek naar een

TRANSPORT
PLANNER m/v

Biljartkampioenschap ouderen America

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

Horse Service International BV (HSI) is voor velen een
begrip in de internationale paardenwereld. HSI regelt al ruim
25 jaar het transport voor paarden van en naar alle nationale,
internationale en intercontinentale bestemmingen.
Binnen Europa over de weg, buiten Europa per vliegtuig.
Door onze groei zijn we op zoek naar jongste bediende:

import/export
medewerker
m/v

Wij vragen:
• minimaal MBO niveau;
• kennis – en ervaring met paarden;
• goede communicatieve eigenschappen en klant
vriendelijke houding;
• beheersing van de Engelse en Duitse taal
(eventueel Spaans / Chinees);
• omgang software programma’s; Word, Excel etc;.
• vastberaden en doorzettings vermogen;
• ﬂexibel en zelfstandig;
• collegiaal en kunnen werken in teamverband.
Wij bieden:
• fulltime functie voor 40 uur per week;
• veelzijdige werkzaamheden;
• opbouwen van nationale & Internationale netwerken;
• goede arbeidsvoorwaarden;
• leuke afwisselende job met uitzicht op lang dienstverband.
Ondanks dat de werkzaamheden voor het overgrote deel op
kantoor zullen plaatsvinden, zijn wij van mening dat kennis
van paarden een absolute pré is.
Voel jij je aangesproken tot deze functie?
Email jouw CV naar vacature@horseservice.nl of stuur een brief
naar Horse Service Int’l bv, Hazenkampweg 8a, 5964 PE METERIK
Voor meer infomatie kun je ook kijken op onze website.

Horse Service International BV

Hazenkampweg 8a 5964 PE Meterik, tel. 077 - 398 45 45

www.horseservice.com

Het biljartkampioenschap voor ouderen in America vond plaats op vrijdag 17 maart. De wedstrijden
werden gespeeld in de biljartzaal van Biljartclub ouderen America. Na de halve finales tussen Ger van
den Munckhof en Jac Peeters en die tussen Ger Nabben en Jan Sanders stond Jan Sanders tegenover
regerend clubkampioen Ger van den Munckhof. Jan Sanders wist deze partij te winnen en mag zich een
heel jaar clubkampioen noemen. Ger van den Munckhof neemt vanzelfsprekend de tweede plaats in.
Ger Nabben werd derde en Jac Peeters vierde.

Ploegpresentatie Limburg
Express Cycling Team
De wielerformatie van Limburg Express Cycling Team (LECT) wordt op zaterdag 25 maart om 16.00 uur in
Brasserie de Witte Dame in Grubbenvorst gepresenteerd.
De Noord-Limburgse ploeg bestaat
uit tien licentiehouders en ook nog
eens tien renners die zonder licentie
de nodige kilometers maken. De ploeg
presenteert zich dit jaar met een
nieuw tricot, al voeren nog steeds de
herkenbare donkerblauwe kleuren de
boventoon.

Na 21 jaar is teammanager Frank
Fonteyne nog steeds de man achter de
schermen. “We hebben een ploeg met
vooral amateurs en masters, maar met
Meggie en Max Rijvers uit Lottum hebben we ook twee talentvolle jongeren
in huis,” zegt Fonteyne. “Ik verwacht
verder veel van Lex van Enckevort

(Grubbenvorst), Roy Simons (Velden)
en Markus Granzow (Baarlo). Zij hebben de laatste jaren al laten zien hun
mannetje te kunnen staan in de regionale koersen.” Nieuw in de ploeg zijn
Rens Janssen (Horst), Lennart Bexkens
(Tienray), Thei Geenen (Velden) en
Thijs Pauwels (Sevenum).

EK Indoor Modelstockcars
in Mèrthal
In de Mèrthal in Horst vindt zaterdag 1 april en zondag 2 april de 23e editie van het EK Indoor Modelstockcars
plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door SRP de Peeldrivers. Modelstockcars zijn stockcars die nagebouwd
zijn op een schaal van 1:8 en kunnen een topsnelheid van 80 tot 90 kilometer per uur bereiken.
De Mèrthal wordt dat weekend
omgebouwd tot racecircuit en deelnemers uit Nederland, België, Duitsland,
Engeland, Schotland en de Verenigde
Staten strijden om de MPR Pijnenburg
wisseltrofee. De hele wedstrijd wordt
door computertelling geregistreerd
vanwege de hoge snelheden.

Zaterdag 1 april hebben de deelnemers de kans om hun bolides goed
af te stellen tijdens de vrije trainingen. Deze vinden van 12.00 uur tot
ongeveer 17.00 uur plaats. Ook vindt
er in het weekend een juniorfinale
plaats voor rijders onder de zestien jaar.
Op zondag 2 april beginnen de voorron-

des om 10.00 uur. Vervolgens worden
hier om 14.00 uur de beste 24 rijders
uit bekend. Deze mogen een half uur
later tegen elkaar strijden voor een
plaats in de halve finale. Uiteindelijk
begint om 17.30 uur de finale. Tussen
de rondes door vindt er een demonstratie van Electro Stockcars plaats.

Jubileumeditie Oranjetocht
TWC Oranje
Toer- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst organiseert op Koningsdag donderdag 27 april de 25e editie van de
Oranjetocht. De vereniging organiseert deze dag diverse activiteiten.
Vanwege de speciale editie van de
Oranjetocht is er deze keer een extra
racetocht. Buiten de normale afstanden
van 70, 95, 120 en 150 kilometer om
kan er dit jaar ook een koningsrit van
200 kilometer afgelegd worden naar
de bruinkoolmijnen in Garzweiler in
Duitsland. De racefietsers starten tussen 07.30 en 09.00 uur. De afstanden

van de gezinstocht zijn 30, 45 en 60
kilometer. Deze rijders kunnen starten
tussen 11.00 en 13.00 uur.
Verder organiseert TWC Oranje
voor het eerst de Oranje-Ladiesride.
De deelneemsters worden hierbij
gecoacht door de ex-profwielrenster
Marieke van Wanroij van MVW Coaching
uit Sint-Anthonis. De vrouwen starten

om 09.30 uur en kunnen een tocht van
70 of 95 kilometer afleggen. De routes
zijn hetzelfde als die van de andere
tochten. Voor de Ladiesride is voorinschrijving vereist.
In de Mèrthal in Horst staan diverse
stands opgesteld, evenals de traditionele fietsenmarkt. Kijk voor meer
informatie op www.twcoranje.nl
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Handboogschutterij

Jubileum Ons Genoegen
America
Handboogschutterij Ons Genoegen America vierde in het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 maart haar
90-jarig bestaan met koningsschieten en een open dag.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Op zaterdag werd traditiegetrouw,
op de derde zaterdag in maart, het
koningsschieten gehouden. In een
strijd over twee keer 25 wedstrijdpijlen
werd er uitgemaakt wie zich een jaar
lang koning, prins en ridder van de
vereniging mocht noemen. Jan Camps
kwam als winnaar van de koningstitel

uit de strijd. Hij kon zijn naaste belagers
Piet Mooren (tweede) en Jos Vervoort
(derde) maar net voor blijven. Voordat
de winnaars bekend werden gemaakt,
werd Lowie Weijs in het zonnetje gezet
voor zijn 60-jarig lidmaatschap.
Op zondag werd er een open dag
gehouden waarbij iedereen in de gele-

Ruiter- en ponyclub De Paardenvrienden uit America organiseert op zondag 9 april een bixiewedstrijd voor jonge
ruiters. De wedstrijd vindt plaats op het ruiterterrein van de club in America.
rubriek, waarna er rond het middaguur een pauze is.
’s Middags staan diverse dressuurrubrieken op het programma. Tot slot
wordt er nog een dressuurrubriek

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
De scheidsrechter strooide zondag 19 maart tijdens de wedstrijd
tussen SV Melderslo en SV Ysselsteyn met gele kaarten, alsof het pepernoten waren. Het mag dan ook een wonder heten dat slechts één speler met
twee gele kaarten de wedstrijd niet tot een goed einde wist te brengen.
Melderslo zocht voorzichtig de
aanval. In de achtste minuut leidde
dit tot de eerste kans van de wedstrijd. Enkele minuten later gevolgd
door een kans voor Ysselsteyn als een
lange bal, gedragen door de wind,
achter de verdediging van Melderslo
valt. Gelukkig voor Melderslo
stond het vizier nog niet scherp
bij Ysselsteyn. De tegenstanders
gebruikten hun fysieke meerderheid
te pas en te onpas. In de zeventiende minuut resulteerde dit in de
eerste gele kaart van de wedstrijd
voor Ronnie Bovee en een vrije trap
voor Melderslo. Bart Theeuwen wist
de voorzet die hieruit volgde knap
binnen te koppen maar de Ysselsteyngoalie kon nog net redding brengen.
De aansluitende corner kon door
Casper de Swart worden ingeschoten
maar de bal verdween naast het doel.
Even later kreeg Bram Keiren geel
nadat hij zijn actie iets te laat inzette.
In de 22e minuut kreeg Melderslo een
vrije trap. Keeper Bas van Westerveld
was al geklopt maar via de binnenkant van de paal sprong de bal weer

het veld in. In de tegenaanval wist
Stan van de Pas langs zijn man te
komen die met het strafschopgebied
in aantocht aan de noodrem trok.
De vrij trap voor Melderslo miste alles
en iedereen en verdween langs de
verkeerde kant van de doelpaal. De
tweede helft begon zoals de eerste
was geëindigd. Melderslo vergat te
voetballen. Melderslo wilde wel maar
kon amper gevaarlijk worden. In de
55e minuut wist Ysselsteyn de bal
gevaarlijk voor te krijgen maar Jeroen
Kallen voorkwam deze kans voor
Ysselsteyn. De terug hobbelende bal
leek een makkelijke prooi te worden
voor keeper Bas van Westerveld
maar deze frommelde de bal in het
eigen doel. Ysselsteyn gooide er nog
een schepje agressie bovenop wat
resulteerde in een stortvloed aan gele
kaarten. Ook Melderslo ging volgens
de scheidsrechter regelmatig over
de schreef. In de 76e minuut kreeg
Melderslo dan toch zijn goal toen een
vrije trap vanaf links bij de tweede
paal door Martijn Kallen kon worden
binnengetikt.

genheid werd gesteld om ook zelf eens
een pijltje te schieten. Voor de grootste
verrassing van het weekend zorgde
echter oud lid Stefan Noordijk, die via
een hele omweg beslag had weten te
leggen op een tweetal medailles uit
het oprichtingsjaar 1927 en deze terug
schonk aan de vereniging.

Bixiewedstrijd America
De ruiters mogen tijdens deze
wedstrijd springen en een dressuurproef rijden, waarbij nog geholpen
mag worden. Op de zondag wordt
’s ochtends begonnen met de spring-

Gelijkspel Melderslo

aangeboden voor ruiters en amazones
die ouder zijn dan 13 jaar, die al goed
een dressuurproef kunnen rijden,
maar niet in het bezit zijn van een
startkaart.

Van Asten Group is een toonaangevend internationaal
familiebedrijf in de varkenshouderij. Voor onze locatie
in Horst zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste
medewerkers (M/V).
Wij zijn op zoek naar:

Dierenverzorger

bij afd. kraamstal Fulltime

Dierenverzorger
bij afd. dekstal Fulltime

Onderhoudsmonteur
(allround) Fulltime

Benieuwd wat de vacature precies inhoudt?!
Neem een kijkje op onze website:
www.vanastengroup.eu

Winst voor America

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dianne Vlemmix. Telefoonnummer: (0478) 57 19 14.

Door: voetbalvereniging AVV America
Het eerste team van voetbalvereniging AVV America speelde zondag 19 maart tegen SV Kronenberg.
America kwam binnen één minuut al op een 1-0 voorsprong via een snelle en doeltreffende aanval.
In de loop van de wedstrijd maakte America het zichzelf moeilijk door te verzuimen om te scoren.
In de slotfase werd de zege verdiend veilig gesteld, 2-0. Hierdoor behoudt America aansluiting met de
top in de 5e klasse E. (Foto: Hay Mulders)

Sollicitaties kunt U richten aan:
Ashorst BV,
t.a.v. Dianne Vlemmix
Veld-Oostenrijk 50, 5961 NW te Horst
of via e-mail naar: diannevlemmix@vanastengroup.eu
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Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

Zes velden op
eigen kracht gerenoveerd
Tennisvereniging Apollo’69 uit Sevenum opende op zaterdag 18 maart het seizoen met het opwarmingstoernooi.
Tijdens dit toernooi werden de zes door de vereniging zelf gerenoveerde tennisbanen weer in gebruik genomen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Dentjesweg te koop:
vrijliggende
bouwkavel 550 m2
Inruil passende woning
mogelijk

Vraagprijs

€155.000,Rand plan de Afhang

Info: 06-53154793

Paul Truijen

STIJG TOT GROTE HOOGTE!
Word glazenwasser bij
Wilms Schoonmaakbedrijf!
Wilms Schoonmaakbedrijf BV is gespecialiseerd in glasbewassing, schoonmaakonderhoud en industriële reiniging. Met projecten die variëren van kantoren en bedrijfsruimtes tot scholen, overheidsinstellingen, verzorgingstehuizen en sportaccommodaties
in de regio Noord-Limburg. Het uitgangspunt van Wilms Schoonmaakbedrijf BV is dat
de klant geen omkijken heeft naar de schoonmaak van zijn pand. Dit alles met de
zekerheid van de hoogst denkbare service én onze bekende topkwaliteit.

Wij zijn daarvoor op zoek naar een

leerling- of
ervaren glazenwasser!
Functie-eisen:
• ervaring is gewenst maar niet noodzakelijk. Wij bieden alle opleidingen en leren je de
kneepjes van het vak;
• geen probleem met schoonmaakwerkzaamheden;
• geen hoogtevrees;
• fulltime (38 uur) beschikbaar en voor langere tijd, ingangsdatum 1 mei 2017;
• in het bezit van een rijbewijs is een pré;
• bereid zijn om een VCA diploma, cursus glazenwasser SVS en IPAF certificaat te behalen.
Naast een goed salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en werken in een actief en
hecht team bieden wij je een werkplek met een geweldig uitzicht.
Uw schriftelijke reactie voorzien van cv kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen
van deze advertentie richten aan Wilms schoonmaakbedrijf BV, t.a.v. Dhr. Van Brakel,
Burg. Gielenstraat 26, 5971 VP Grubbenvorst. E-mail: info@schoonmaakbedrijfwilms.nl

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze website:

www.schoonmaakbedrijfwilms.nl

In april 2016 stemde gemeente
Horst aan de Maas in met renovatie
van vier van de zes tennisbanen van
Apollo’69. Volgens de normen van
NOC/NSF was renovatie van alle zes
de banen niet nodig en hier ging
de gemeente in mee. De tennisvereniging was echter van mening dat
alle zes de tennisbanen toe waren
aan renovatie. Teun Spijkhoven van
de tennisvereniging: “Dit in verband
met het uitgebreide programma met
heel veel competitieteams. Daarnaast
willen we meer maatschappelijke
verantwoording nemen door met
gehandicapten en sociaal minder
bedeelden aan de slag te gaan.
Dat voornemen zou in de knel komen

als er slechts vier banen werden
gerenoveerd.” Na veelvoudig overleg
en tussenkomst van politieke partijen
stelde wethouder Paul Driessen voor
dat de tennisvereniging in eigen
beheer zes banen mocht renoveren
binnen het gestelde budget van
144.000 euro, dat eigenlijk was
bedoeld voor vier banen. “In samenspraak met politieke partijen zijn we
tot de conclusie gekomen dat er eerst
naar de behoeften van de vereniging
gekeken zou moeten worden,” vertelt
Spijkhoven. “Wethouder Driessen gaf
aan dat hij het bestuur van Apollo’69
daadkrachtig vond, en dat hij dat
hij er vertrouwen in had dat we de
renovatie zelf konden uitvoeren.”

In december kreeg het voorstel van
wethouder Driessen goedkeuring
en drie maanden later is het de
vereniging gelukt om alle banen
ruim binnen het gestelde budget te
renoveren. “Voor minder dan 100.000
euro zijn uiteindelijk alle zes de
banen gerenoveerd,” zegt Spijkhoven.
“We hebben zes aannemers gevraagd
en door stevig onderhandelen is
de opdracht uiteindelijk bij Rooden
Landscape terechtgekomen. Nu liggen
er door veel zelfwerkzaamheid zes
prachtige nieuwe kunstgrasbanen.”
Op 18 maart vond de opening van de
velden plaats met het opwarmingstoernooi. Wethouder Ger van Rensch
opende het gerenoveerde tennispark.

Sparta’18 wint nipt van Liessel
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
Op een moeilijk bespeelbaar veld in Liessel, waar de harde wind ook een rol speelde, heeft het eerste team van
voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum drie punten gepakt. De club speelde zondag 19 maart tegen RKSV Liessel.
De toeschouwers hebben geen
spannende wedstrijd gezien en
echte grote kansen waren er niet.
Toch was Sparta’18 de bovenliggende partij. Pas in de 73e minuut

kwam Sparta’18 op voorsprong. In
eerste instantie wist de keeper van
Liessel een schot van Bart Schouten
nog te keren, maar Kemson Fofanah
was alert en hij tikte de 0-1 binnen.

In de slotminuten kreeg Liessel, in
buitenspelpositie, nog een grote
kans op de 1-1, maar keeper Yannick
Vullings redde de drie punten voor
Sparta’18.

Sporting ST maatje te
groot voor Grashoek
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Op een stormachtige zondagmiddag 19 maart stond voor voetbalvereniging Sporting ST uit Tienray en Swolgen
de terugwedstrijd tegen Grashoek op het programma. In de heenwedstrijd werd deze onnodig met 4-0 verloren.
Vooraf werd al aangegeven
rekening te houden met de wind.
Helaas was in de derde minuut de
stand al 0-1, toen Kevin Goldschmidt
de bal terugspeelde en deze niet kon
worden aangenomen door doelman
Devin de Swart. De tegenstander
maakte goed gebruik van de wind
mee en Sporting had er alle moeite
mee. In de dertiende minuut werd
het al 0-2, toen Chris Hunnekens (de
gevaarlijkste man) kon doorbreken na
een dieptepass en makkelijk scoorde.
In de zestiende minuut wederom
een snelle uitbraak, ditmaal was het
de 39-jarige Bas Gloudemans die

simpel de 0-3 binnen tikte, op assist
van Chris Hunnekens. In de dertigste
minuut kwam de mooiste treffer van
de middag op naam van wederom
Chris Hunnekens, die met een bal in
de lange hoek vanaf ongeveer 20
meter wist te scoren. Vlak voor rust
moest Thijs Gerrits het veld geblesseerd
verlaten.
In de tweede helft had de ploeg de
wind mee. Hier was echter weinig van
te merken. Na een hoge bal van Nick
van Well, was het Tim Hodzelmans die
vrij voor de keeper kwam. Hij profiteerde niet, maar Kevin Goldschmidt
was attent en maakte de eretref-

fer. Kort daarna was het alweer 1-5,
toen aanvoerder Bas Maessen geheel
vrijstaand kon binnenkoppen. In de
68e minuut kreeg Bjorn Korsten alle
tijd in het zestienmetergebied om de
bal te stoppen en simpel binnen te
schuiven (1-6) en in de 70e minuut
wist matchwinner Chris Hunnekens op
te stomen vanaf het middenveld en
zelf de 1-7 te maken. In de 77e minuut
maakte Bas van Aken zijn rentree,
na een lange blessureperiode. Hij kon
niet voorkomen dat in de 88e minuut
Bas Gloudemans en 89e minuut Leike
Cuijpers nog wisten te scoren. Een 1-9
eindstand was het eindresultaat.
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Eerste seizoenscross
Paradijsracers

Uitstekende revanche
voor Wittenhorst

ACC De Paradijsracers uit Melderslo organiseert op zondag 26 maart de eerste autocross van het seizoen om het
kampioenschap van de Asuz. De cross vindt plaats aan het Peeldijkje in Horst vanaf 11.00 uur.

Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Na het flauwe spel tegen SSS’18 kreeg het eerste team van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst op zondag 19 maart de kans om thuis
tegen het lastige SV Deurne revanche te nemen. Het werden twee vliegen
in één klap. Het spel was uitstekend en de revanche was er ook.
SV Deurne begon met veel elan
aan het karwei en wist met een
gevaarlijk schot door Stefan van de
Werff het doel bijna succesvol te
raken. Even later was dit weggelegd voor Wittenhorstspeler Michiel
Hanssen. De gevaarlijke en snelle
Ruhendrey Martina was enkele keren
een gevaar, maar het bleef zonder
gevolg. Zoals gezegd was Deurne erg
gevaarlijk met vrije trappen. Het vizier
was echter niet altijd goed afgesteld. Zo vlak voor de pauze kroop
Wittenhorst uit zijn schulp. Het slotoffensief had met meer geluk een
doelpunt kunnen opleveren. Vrouwe
Fortuna was in het voordeel van de
Brabanders. De ruststand bleef dus
0-0.
Na de pauze een nog feller
Wittenhorst dat een veldoverwicht

Aan de start komt onder andere
de jeugd vanaf 12 jaar. Verder komen
sprinters, toerwagens, crosskarts
en gastrijders aan bod en wordt er
gereden in de standaardklasse, standaardklasse tot 1300cc, keverklasse en
de alom bekende ‘Melderse’ balkenklasse. Nieuw bij ASUZ is de junior

buggyklasse voor jeugd van 14 tot 18
jaar. De buggy’s zijn lichtere sprinters
tot 1600cc.
Er wordt gereden in twee manches en daarna zijn de finales aan de
beurt. De sprinters rijden de finale na
drie manches. Op het einde is er een
winnaarsrace, waarin de nummers
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wist te creëren. Doelpunten bleven
echter nog achterwege. Voor SV
Deurne een voordelige tussenstand. Maar het doelpunt hing
eigenlijk in de lucht. De kopbal van
Bart Spreeuwenberg was hier een
voorbeeld van. De opmars bleef
aanhouden en in de 75e minuut kon
de aanhang van Wittenhorst toch
juichen. Een mooie aanval kreeg zijn
beloning door het aanspelen in het
centrum van Willem Heijnen die zich
fraai vrij zette en koelbloedig de bal
achter doelman Joost Bukkems in
het doel schoot: 1-0. SV Deurne zette
nog even aan, maar met veel arbeid
wist Wittenhorst de nipte zege te
bewerkstelligen. Een fraaie 1-0 op
SV Deurne mocht er zijn en hiermee
blijft Wittenhorst in de kopgroep zijn
mannetje staan.

één, twee en drie van de sprinters,
toerwagens, uit de standaardklasse
en uit de keverklasse tegen elkaar
strijden.
Het Peeldijkje is tussen 09.30 uur
en 18.30 uur aan beide zijden geheel
afgesloten, ook voor fietsers en voetgangers. Ingang via de Herenbosweg.

Sterke tegenstander

Geen punten voor Horst
Door: hockeyclub Horst
Na een onverwachte wending in de wedstrijd van vorige week, die op 15 april overgespeeld zal worden, kon dit
weekend op zondag 19 maart de tweede competitiehelft officieel van start gaan voor het eerste herenteam van
hockeyvereniging HCH uit Horst in de thuiswedstrijd tegen Scoop uit Sittard.
Scoop is koploper in de poule en
bleek tijdens de uitwedstrijd in de
eerste competitiehelft al te sterk.
Horst stond dan ook voor de lastige
taak de felbegeerde punten dit keer
thuis te houden. Na de gebruikelijke
bespreking en warming-up ging de
wedstrijd van start. Ondanks het feit
dat Horst op scherp stond en wist dat
het, vooral in de openingsfase, zeer
alert moest zijn op uitbraken van de
tegenstander, viel er al snel een tegengoal. Horst kreeg in het begin geen
goede grip op de wedstrijd waardoor
het team niet in het eigen spel kwam.

De 0-2 en 0-3 volgden elkaar snel
op en de wedstrijd leek eenzijdig te
worden. Horst wist zich hierna echter
te herpakken en ook een aantal keren
gevaarlijk te worden aan de kant van
Scoop. Na een reeks van aanvallen en
druk op de ketel bij Scoop viel de 1-3.
Scoop liet zich hierdoor echter niet
imponeren en wist nog voor de rust
1-5 te maken. Er was veel nodig aan de
kant van Horst om nog enigszins kans
te maken en het tij te keren.
Na de rust maakte Horst een
sterke indruk en leek te beseffen
dat er niets meer te verliezen viel.

Er werd gevochten voor elke vierkante
centimeter en het harde werken werd
beloond door een goal. Scoop bleef
echter in zijn spel en wist ook nog
een kans te verzilveren. De stand was
inmiddels 2-6 en met nog een goed
kwartier op de klok deed Horst er nog
een schepje bovenop. In een bloedstollende slotfase wist Horst terug te
vechten tot 5-6 waarna het eindsignaal
klonk. Helaas wist Horst geen punten
te pakken tegen de koploper, maar het
spel van dit weekend vormt een goede
basis voor de volgende wedstrijd op
het programma: uit tegen Wijchen H1.

Korfbalsters SV Lottum
zaalkampioen
Door: korfbalvereniging SV Lottum
De A1 van korfbalvereniging SV Lottum is op zaterdag 11 maart
kampioen geworden in de zaalcompetitie. De meiden speelden
tegen HBSV A1 uit Hout Blerick en wonnen nipt met 7-5. Bijna alle
wedstrijden in de zaalreeks werden door SV Lottum gewonnen.
Uiteindelijk scoorden de meiden 110 doelpunten. Door het kampioenschap promoveert het team naar de tweede klasse.

Camelliaweek!

Enorme keuze aan tuin-, terras- en kamerplanten!

Camellia’s
Vol knop!

Alle soorten,
maten en kleuren
Geldig t/m 28-3-2017

Vorstweg 60 | Velden
T. 077-4729015

-25%
Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl
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Ongeïnspireerd
SVEB verliest ruim
van Olympia

Clubkampioenschappen
Jigoro Kano
De jaarlijkse clubkampioenschappen bij judoclub Jigoro Kano in Sevenum vonden plaats op zondag 20 maart.
Zo’n honderd judoka’s van 4 tot 50 jaar streden in poules voor prijzen en de titel clubkampioen 2017.

Door: John van Helden, voetbalvereniging SVEB
Het eerste team van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst speelde op zondag 20 maart een thuiswedstrijd tegen
Olympia uit Boxmeer. Dat het moeilijk zou worden was voor de wedstrijd
al duidelijk. SVEB trof namelijk een sterke tegenstander die de laatste
drie wedstrijden redelijk eenvoudig wist te winnen.
Ook moest SVEB het doen zonder
routinier Joris de Mulder die in de
laatste wedstrijden steeds een hoofdrol opeiste door beslissende doelpunten te scoren. In de eerste helft leek
het erop dat de spelers van SVEB zich
al bij voorbaat hadden neergelegd
bij een nederlaag. Discipline en inzet
waren ver te zoeken. Olympia was
heer en meester en stond na veertig
minuten op een comfortabele voorsprong van 0-4 door goals van Okki
van Dalen (tweemaal), Douwe Zwaan
en Bastiaan Görts. Vooral op het middenveld waren de SVEB-spelers in de
eerste helft totaal niet in de wedstrijd.
Daarom werd van achteren geprobeerd om de aanvallers te bereiken
met lange ballen die door de Olympia
verdedigers eenvoudig konden worden onderschept. In de 41e minuut
kwam SVEB voor de eerste keer
in de buurt van het Olympia-doel.
Een schot van Maik Vermazeren werd
door keeper Sjors Janssen eenvoudig

gepakt. Nog voor het rustsignaal werd
de score door Olympia verhoogd naar
0-5. Een vrije trap, genomen vanaf
de middenlijn, werd door Douwe
Zwaan simpel binnengekopt. Na de
rust speelde SVEB met meer discipline
en kwam het, ook omdat Olympia
gas terug nam, beter in de wedstrijd.
In de 64e minuut leidde dit tot de
1-5 van Maik Vermazeren die kon
profiteren van een misverstand in de
Olympia-verdediging. Tien minuten
later kopte dezelfde Maik Vermazeren
uit een vrije trap de bal buiten bereik
van doelman Sjors Janssen in het
doel: 2-5. Beide ploegen drongen
daarna niet meer aan zodat dit ook de
eindstand was. Met de wedstrijd van
volgende week in het verschiet tegen
mede degradatie kandidaat DEV was
dit geen goede generale. Discipline
en inzet is vanaf het beginsignaal
noodzakelijk voor een goed resultaat.
Vandaag ontbrak het hieraan, zeker in
de eerste helft.

Tijdens de pauze vond er een
demonstratie plaats van de ouderkindjudogroep. In deze groep betreedt
een ouder met kind tussen 3 en 6 jaar
wekelijks de judomat om spelenderwijs de beginselen van judo te leren.
Ook was er de mogelijkheid om een
deel van het jubileumboek te bekijken
dat binnenkort uitgebracht wordt ter

ere van het 50-jarig jubileum van de
vereniging dat vorig jaar gevierd werd.
Tijdens de prijsuitreiking werden
vele bekers uitgereikt, maar de grote
wisselbeker die wordt verloot onder
alle judoka’s die al hun wedstrijden
met de maximale score ippon wonnen, viel dit jaar in handen van Tijn
Sneeuw (8 jaar). Hij mag zich dan

ook de ultieme clubkampioen 2017
noemen.
Verder werd de prijs voor beste
judoka op basis van inzet, groei en
aanwezigheid uitgereikt aan Pieter
Geurts (11 jaar) en de pechprijs was
voor Siem Hoex (10 jaar) vanwege
een sleutelbeenblessure waardoor hij
een hele tijd niet kon judoën.

Hovoc-heren op weg naar kampioenschap
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst nam het op vrijdag 17 maart op tegen Hornerhof
HHC heren 1 uit Horn.
Er is al veel geregeld voor
komende zaterdag om een mogelijk
kampioenschap binnen te slepen,
maar eerst winnen. Het was om te
beginnen een aangename verrassing
om de tribune, tegen het afgeladen
aan, volgestroomd met publiek te
zien. Ruim honderd man publiek was
afgekomen om deze opmaat naar
het kampioenschap te aanschouwen.

Ruimschoots werd er stilgestaan bij
de opdracht van coach Bob Soberjé
om eigen niveau te halen en niet mee
te spelen met de tegenstander. En zo
begon het. Vol concentratie werd de
tegenstander geen millimeter ruimte
gegeven. Snel werd de uitkomst
van de eerste set duidelijk. Met een
onoverbrugbare achterstand werd de
set door de Horster heren met 25-12

binnen gehaald. Ook de tweede set
werd, ietwat slordiger, zonder problemen gepakt (25-17).
Toch hier een derde set met
wat kritiek. De heren leken al aan
een overwinning te denken en de
veerkracht van Horn ging hier gretig
op in. Vol enthousiasme vierden ze
elk punt en bij 10-10 gelijkstand klonk
het bij Horn al als een overwinning.

Horn bouwde uit en Hovoc voelde zich
onder druk gezet en wist de draad
niet op te pakken. Met een 18-23 achterstand is een overwinning moeilijk
te pakken. Nico Freriks kwam aan
service en hield het hoofd koel. Met
zijn service en de mannen aan het
net werd een inhaalrace begonnen.
Time-outs van Horner zijde haalde de
vaart er niet uit. De aanval van Horn
werd afgeblokt en Hovoc timmerde
meedogenloos elke bal in het veld
van Horn. 23-23 gelijkstand en nog
steeds behield Hovoc service.

Horns enthousiasme was gezakt
en Hovoc was in furie ontstoken.
Onvermurwbaar werden ook de laatste twee punten gepakt en ging Hovoc
door het oog van de naald met 25-23.
In de laatste set gierden de laatste
resten adrenaline van de vorige set
door de spelers van Hovoc. Met 25-14
konden zij ook de laatste set op hun
naam schrijven. Komende zaterdag
is een 3-1 winst tegen TFC Coppens
Warenhuis HS1 in Odiliapeel genoeg
om een ticket naar de tweede divisie
binnen te halen.
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Nieuwe voorzitter Vereniging
Innovatief Platteland
In Hegelsom vond woensdag 15 maart de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Innovatief Platteland plaats.
Daarbij werd Joop de Hoon uit Horst verkozen tot nieuwe voorzitter.
Na dit formele gedeelte kwam
Han Fleuren van Boomkwekerij Fleuren
aan het woord en gaf hij een presentatie over het thema ‘samenwerken met
kennisinstellingen’. Hij vertelde daarbij

over zijn eigen bedrijf en over
innovatieve projecten die hem
bezighouden. Vervolgens ging Frans
van Leijden, directeur HAS Venlo,
verder in op de toegevoegde waarde

van samenwerking op praktijkgericht
onderzoek.
Daarna gaven studenten van de
HAS en Fontys Venlo verschillende
demo’s.
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Vogelmarkt Meerlo
In zaal ’t Brugeind in Meerlo vindt zondag 26 maart de maandelijkse
vogelmarkt plaats. Deze duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Vogelvereniging De Gevleugende
Vrienden Wanssum e.o. organiseert
deze markt. De markt biedt voor
vogelliefhebbers de mogelijkheid

aan om vogels te kopen en te verkopen. Ook worden er vogelbenodigdheden verkocht op de vogelmarkt in
Meerlo.

Veren voor Heren
Wandelweekend in Griendtsveen in Tienray
In Griendtsveen wordt op zaterdag 1 en zondag 2 april een wandelweekend georganiseerd.

Er zijn wandeltochten van 5, 10,
15 en 20 kilometer door Griendtsveen,
de Maria Peel en de Deurnsche Peel.
Voor ouderen en gehandicapten is er

een speciale route van 3,5 kilometer
met uitleg over de historische bebouwing van Griendtsveen. Inschrijven kan
bij gemeenschapshuis De Zaal. Op beide

dagen starten hier de tochten. De routes
van 15 en 20 kilometer starten tussen
08.00 en 12.00 uur, die van 3, 5, 5 en 10
kilometer tussen 09.00 en 14.30 uur.

Albumpresentatie Joep’s Kapel
Joep van Wegberg uit Horst presenteert onder de naam Joep’s Kapel zijn eerste album op zaterdag 1 april.
Die avond staat hij met onder andere een band en een gospelkoor in de Lambertuskerk in Horst.
Van Wegberg organiseerde in
september 2016 twee concerten als
vorm van crowdfunding voor het
album. In zijn dialectproject Joep’s
Kapel onderzoekt hij zijn persoonlijke
geloofsovertuigingen en beschrijft
hij die in dialectliedjes over alle-

daagse onderwerpen. De eerste
single van het album is Ozze Leeve
Hiêr, de clip werd opgenomen in de
Lambertuskerk.
Het album is opgenomen met
producer Wouter Budé, toetsenist
Mike Roelofs en bassiste Sophie van

Schaik. Zijn muzikale inspiratie put
Van Wegberg uit de Amerikaanse
gospel en soulmuziektraditie.
Het afgelopen jaar verschenen de
liedjes al in de vorm van livevideo’s
die werden opgenomen in onder
andere de Joriskerk in Venlo.

Toneelvereniging Mimus uit Tienray voert vrijdag 7, zaterdag 8 en
zondag 9 april zijn toneelstuk Veren voor Heren op. Een stuk over een
carnavalsvereniging die problemen heeft met het vinden van een
geschikte prins.
Veren voor Heren is de eerste
productie die de toneelvereniging in
zijn 21-jarige bestaan zelf heeft
geschreven. Het stuk is geschreven
door leden Huub Schreurs en Michel
van Rijswick. Veren voor Heren
speelt zich af in het dorpscafé In
den Parmantige Kikvorsch, het
clublokaal van carnavalsvereniging
de Kippen. In hetzelfde dorp is nog
een tweede carnavalsvereniging, cv
de Eieren.
Beide verenigingen hebben
moeite met het vinden van een

geschikte prins. Wanneer er een
scepter verdwijnt en het clublokaal
van cv de Kippen dreigt te worden
gesloten lijkt een gezonde rivaliteit
tussen de verenigingen te escaleren.
De uitvoeringen van het stuk
beginnen alle om 19.30 uur en
vinden plaats in het Parochiehuis
in Tienray. Voor meer informatie
over de kaartverkoop mail naar
mimus.tienray@gmail.com of
bel met Suzanne Kromhout
047 869 2023.
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Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

Amnesty International Horst
presenteert Bekas
Amnesty International Horst presenteert op donderdag 30 maart om 20.30 uur in café Cambrinus in Horst de film
Bekas uit de filmserie Movies That Matter.

www.hadecollection.nl

Open huis dagen!
Sprankelende

e
voorjaarsmod
r
voor hem en haa

zondag 26 maart
OPEN van 13.00 tot 17.00 uur
Een mooi cadeau
bij aankoop vanaf € 75,-

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

Gratis
parker en
voor de
deur!

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

De film van Karzan Kader speelt
zich af in het roerige Irak ten tijde van
Saddam Hoessein. Het zijn de vroege
jaren 90. Saddam Hoesseins regime
legt veel druk op het Koerdische
gedeelte van Irak. Dana en Zana
zijn twee arme dakloze broertjes,

die met schoenen poetsen in hun
levensonderhoud proberen te voorzien. Hun ouders verloren ze in de
eerste Golfoorlog. Wanneer ze op een
dag de Hollywoodfilm Superman zien
in een klein bioscoopje, besluiten ze
naar Amerika te vertrekken, waar

hun held zich bevindt. Ze kopen een
ezel, die ze Michael Jackson dopen en
gaan op pad. Zonder geld of papieren
zijn de jongens overgeleverd aan
hun geluk en de vrijgevigheid van
anderen. Hun tocht is echter lang en
vol gevaren.

Broodbakken Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo kan zondag 26 maart zelf brood gebakken worden. Ook is er een smid aan
het werk en is er in de kapel van het museum een muziekoptreden.

U kunt bij ons terecht voor:
• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR
Venrayseweg 14
5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 88 45

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
* Gedurende de maanden maart en april. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Kinderen mogen in het museum
zelf hun brood kneden, vormgeven,
versieren en laten bakken. Hierna
mogen ze dit brood zelf opeten.

In de kapel is een optreden van zanger
Raf Berman die begeleidt wordt door
Valodymyr Kurylenko uit Oekraïne.
Kurylenko speelt Bayan-accordeon, een

Russische variant op de knoppenaccordeon. Het broodbakken begint om
11.00 uur. Het museum is die dag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Optreden Arno Adams
Zanger Arno Adams staat zondag 26 maart op het podium van muziekcafé Cambrinus in Horst. Dit optreden
begint om 16.00 uur.
In 1998 was Arno’s eerste
dialectconcert ook het eerste
luisterconcert in Cambrinus en
sindsdien is er een band tussen
artiest en podium. In zijn muziek
blijft nog steeds John Lee Hooker
doorklinken en is hij ingetogen als
Paolo Conte en deelt hij zijn passie

met Jacques Brel. “Zijn openheid
maakt Arno Adams tot een artiest
met een ontwapenende herkenbaarheid waarmee ieder lied van hem
is doordrenkt”, aldus de organisatie.
Alhoewel Adams ongemakkelijke
onderwerpen niet uit de weg gaat,
is iedere show er een met een opval-

lende lichtvoetigheid en heeft hij
de lachers geregeld op zijn hand.
Tijdens dit concert passeren nieuwe
en oude songs en allemaal herkenbaar als typisch Arno Adams.
Hij wordt begeleid door gitarist
Ton Clout en toetsenist Mike
Roelofs.

Huis van de Wijk

Voorstelling Vlucht naar het licht
In het Huis van de Wijk in Horst wordt op donderdag 30 maart de voorstelling Vlucht naar het licht gepresenteerd. Deze begint om 20.00 uur.
In het Huis van de Wijk wordt
deze donderdag een speciaal podium
ingericht voor het verhaal. “Een verhaal dat precies past in deze vastentijd van het jaar, maar vooral ook in
de actuele tijd”, aldus de organisatie.
De kinderen afkomstig uit Eritrea,
Syrië of Somalië die dagelijks onder
andere in Hegelsom naar school gaan,
hebben eenzelfde geschiedenis en
achtergrond als Enayat, de hoofdpersoon van het verhaal.
Een moeder brengt haar zoon
Enayat naar Pakistan en keert terug
naar huis zonder hem. Een daad uit

liefde, want Afghanistan is voor haar
tienjarig kind niet langer veilig. Enayat
vlucht alleen verder. Het wordt een
gevaarlijke tocht van bijna vijf bange
jaren. Onderweg lukt het hem vrienden
te maken, want als je geen familie
hebt betekenen vrienden alles.
Vlucht naar het licht is een verhaal
over moed, vertrouwen en geduld.
“Enayat, je moet altijd een wens voor
ogen hebben en je moet proberen die
wens te vervullen. Dan is het altijd de
moeite waard om te leven.” Aan deze
woorden van zijn moeder klampt hij
zich vast.

Als basis voor de voorstelling diende het boek ‘In de zee
zijn krokodillen’ van de Italiaanse
schrijver Fabio Geda. May Rooijakkers
voert de monoloog uit in kleine
theaters, in huiskamers, kerken en
leslokalen. De verdiensten gaan
naar Vluchtelingenwerk Nederland.
José Bartels-Boom neemt op klarinet
de muzikale stukken voor haar
rekening. De regie van de voorstelling
’Vlucht naar het licht’ is in handen van
José Cruijsberg.
Aanmelden voor de voorstelling
kan via voorstelling@norbertuswijk.nl
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OJC Gaellus viert 25-jarig jubileum

‘Er hing een tuinkabouter aan het plafond’
OJC Gaellus uit Tienray houdt vrijdag 24 en zaterdag 25 maart een feestje. De soos bestaat 25 jaar en dat
wordt gevierd met het Gaellus Lentekriebels Festival. Maurice Pelzer, vrijwilliger van het eerste uur en Tim Dings,
voorzitter van OJC Gaellus blikken terug.

in zijn hand met een stuk glas en we
moesten met hem naar de dokter.
De hele organisatie ging mee met de
gewonde. De hel barstte los bij de
andere vrijwilligers, want zij werden
alleen gelaten. Toen we terug kwamen
in het gebouw waar we sliepen, hing
er een tuinkabouter aan het plafond.
Dan moet je ook nog eens uitleggen
aan de beheerder waarom dat beeld

daar zat. De komende jaren houden we
ons dus wat gedeisd. Het moet niet te
ver gaan.”
Op het 25-jarig jubileumfeest
Gaellus Lentekriebels Festival komen
onder meer de Daredevils, verschillende kleinere bands en dj’s. Het tweedaags festival begint op vrijdag. Na het
feestje is er plaats voor de afterparty in
de soos.

Voor ons varkensbedrijf zijn wij op zoek naar:

Dierenverzorger
varkenshouderij m/v
Fulltime

De dierenverzorger zal zorgdragen voor het realiseren van alle
voorkomende werkzaamheden met als hoofdtaak het verzorgen
van zeugen, biggen en vleesvarkens. Een middelbare agrarische
opleiding of ervaring in de varkenshouderij zijn gewenst.
Geboden wordt: een afwisselende en verantwoordelijke functie
in een enthousiast team waar betrokkenheid en flexibiliteit hoog
in het vaandel staan.

Maurice Pelzer en Tim Dings
Het idee voor een eigen soos
begon onder wat geklets in een kroeg
met een biertje. “Er was niets te doen
in Tienray voor de leeftijd tussen de
15 en 20 jaar”, zegt Pelzer. “We misten
een hangplek waar wij onze ideeën
kwijt konden. In Tienray kunnen we
wel gezellig een biertje drinken in de
kroeg, maar verder niets. We wilden
onze eigen smaak muziek draaien en
bands zien die wij tof vinden.” In de
regio bestonden al meerdere sozen en
Tienray kon niet achterblijven.
Het oprichten van OJC Gaellus was
stiekem best lastig, vertelt Pelzer.
“We kregen met allemaal kleine dingen
te maken. Zo moesten we een tapvergunning krijgen, een nieuw plafond en
ander dingen waar wij eigenlijk niet
veel van af wisten. Toch lukte het ons.
Veel ouders hebben zich ingezet om ons
hok te realiseren.” Een goed gebouw
vinden was ook even lastig. “Als je een
soos wilt bouwen, dan moet je een

perfecte locatie vinden. We dachten
een goede plek te hebben gevonden,
maar dit was onder een appartementencomplex. Er moet natuurlijk geen
geluidsoverlast zijn. Zo kwamen we bij
deze locatie terecht. Dit was voorheen
een kookstudio, maar het stond leeg.
De gemeente was natuurlijk hartstikke
blij dat iemand het pand overnam.”
Tim Dings, voorzitter van OJC
Gaellus, vindt de vrijwilligers belangrijk. “Daar bouwt onze soos op en ook
de andere hier in de regio. Ik ben nu
al een tijdje voorzitter van deze toko,
maar ik wil mijn stokje over een niet
al te lange tijd overdragen aan iemand
anders. De vrijwilligers van mijn leeftijd
leren nieuwe vrijwilligers weer taken
en zo gaat dat maar door. We proberen ze zo jong mogelijk bij Gaellus te
betrekken.”
Momenteel gaat het prima met
OJC Gaellus, maar het uitgaanshok komt
net uit een donkere periode. “We heb-

ben een tijd gehad dat er weinig jongeren waren”, zegt Dings. “Die zijn wel
handig wil je een kroeg draaiende houden. Gelukkig gaat het nu stukken beter
en zien we de toekomst positief in.”
Door de jaren heen zijn er verschillende activiteiten ontstaan in de soos.
“De jaren waar wij talentenjachten
hielden waren geweldig”, zegt Pelzer.
“Ik presenteerde toen het programma
en bracht de artiesten backstage.
Dit filmden we allemaal en zo kon het
publiek alles live meevolgen. Natuurlijk
ging dat allemaal op de improvisatietoer. Dat resulteerde natuurlijk in
hilarische avonden.” Tegenwoordig
is OJC Gaellus bekend met Gaellus
Open Air, een gratis festival dat in
juni plaatsvindt. Wat ook hilarisch
was, zijn de weekenden weg voor de
vrijwilligers van Gaellus, vertelt Dings.
“Vorig jaar zijn we naar Herongen
geweest, een plekje in Duitsland hier
net over de grens. Iemand sneed zich

De personen die denken dat deze functie bij hem/haar past,
vragen wij om zo spoedig mogelijk te reageren op het
onderstaande adres. Zowel telefonische als schriftelijke
sollicitaties zijn welkom. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Martin Hagens.

Jos Hagens Agro bv
Witveldweg 48, 5971 NS Grubbenvorst, tel. 077-3270112

laat je
zien

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

Dierendoedag in Horst
In de Viteliawinkel in Horst was op zaterdag 18 maart een dierendoedag. Leerlingen van het
Citaverde College in Hegelsom hebben het programma samengesteld. Iedereen mocht zijn huisdier
meenemen. Er waren activiteiten zoals puppycursus, sieraden maken van paardenhaar en honden en
paardenmassages.

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Agenda t/m 30 maart 2017
do
23
03
vr
24
03

Voorstelling van Ernest Beuving

Optreden Fishnet Stockings

Broodbakken

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

Tijd: 21.30 uur
Locatie: camping-café Het Engelke Melderslo

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

Borduurcafé

Optreden The Classics

Presentatie Ghanareis

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café De Buun Horst

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis de Torrekoel Kronenberg

Autocross

Optreden Arno Adams

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: ACC De Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

zo
26
03

Afscheidsreceptie Marian van Leth
Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: bibliotheek Horst

za
25
03

wo
29
03
do
30
03

Das Faute Fest

Modelautoruilbeurs

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: De Schatberg Sevenum

Teampresentatie

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Limburg Express Cycling Team
Locatie: Brasserie de Witte Dame Grubbenvorst

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: De Schatberg Sevenum

Drums around the world

Open dag Muzikantine

Filmvoorstelling Bekas

Tijd: 20.00 uur
Org: slagwerkgroep Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Muzikantine Horst

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Amnesty International Horst
Locatie: café Cambrinus Horst

Optreden Citylight

Vogelmarkt

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: vogelvereniging De Gevleugelde
Vrienden Wanssum e.o.
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Pakstation Venlo B.V.
Pakstation Venlo B.V. is een onderdeel van de Weyers Group en
is gespecialiseerd in het verpakken en ompakken van groente en
fruit voor diverse klanten in de hele wereld. Pakstation Venlo B.V. is
gevestigd op Fresh Park Venlo gelegen aan de Venrayseweg 192.

Wij zijn voor de periode maart t/m oktober op zoek naar een:

Administratief
medewerk(st)er

(fulltime)

Kinderworkshop Pasen
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Voorstelling Vlucht naar het licht
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Norbertus Wijk
Locatie: Huis van de Wijk Horst

Ouderbijeenkomsten
over mediaopvoeding
BiblioNu organiseert op woensdag 5 april een ouderbijeenkomst over mediaopvoeding. Daarbij wordt de
mediawereld van baby’s, dreumesen en peuters anno nu bekeken door middel van kijken en spelen. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met kindercentrum de Kindersofa in Venray en kinderdagverblijf
De Ark in Horst.
Jonge kinderen groeien op als de
zogenaamde ’digital natives’, maar
hoe zorg je dat je kinderen bewust
met digitale media omgaan? Wat is
geschikt en wat heeft een kind eraan?
‘Kijken en spelen’ is een workshop

voor ouders van kinderen in de leeftijd
van 0 tot 6 jaar en pedagogische
medewerkers.
Aan bod komen onderwerpen
zoals mediaontwikkeling, digitale
prentenboeken, televisie, dvd’s,

websites, tablet, smartphone en
apps. De bijeenkomst is op woensdag 5 april van 19.30 tot 21.00 uur
bij Kinderdagverblijf de Ark, locatie
kinderdienstencentrum Twinkeling in
Horst.

Wat ga je doen?
Samen met ons administratieve team voer je inkoop- en
verkoopleveringen in in ons SAP-systeem. Tevens zal het verwerken van
orders en bijhouden van voorraden tot dedagelijkse werkzaamheden
behoren. Dit alles vindt plaats in ons SAP-systeem.

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

Wij zoeken:
• Een enthousiaste en leergierige teamplayer;
• Minimaal hbo werk-/denkniveau (of aantoonbare werkervaring);
• Stressbestendig, flexibel, representatief, sociaal, gedreven en met
oog voor detail;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit (wisselende werktijden tussen 4.30 uur
en 20.00 uur);
• Relevante administratieve ervaring met SAP-programma’s;
• Kennis van de Duitse, Engelse en/of Poolse taal in woord en
geschrift is een pre;
• Ervaring in de AGF-branche of ruime werkervaring in de agrarische
sector.

Wij bieden:
Een leuke en uitdagende baan binnen een jong dynamisch bedrijf
met een passend salaris zoals in de AGF-sector staat aangegeven.

Spreekt dit je aan?
Herken jij je in deze vacature en wil je ons team komen versterken,
stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar RuudVosbeek@weyersgmbh.de
of bel voor informatie 077 - 306 86 09.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Honderdste tapzingmiddag De Balkers
De Balkers organiseerden zondagmiddag 19 maart voor de honderdste keer een tapzingmiddag in
café De Sevewaeg in Sevenum. Ook bestaat de groep dit jaar 30 jaar. Op de jubileummiddag zongen zij
de bekendste en meest aangevraagde nummers van de afgelopen jaren. Er kwamen zowel nummers uit
het dialect, als Nederlandse en buitenlandse liedjes aan bod.
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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
24 t/m 30 maart 2017
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Sinds de oprichting van Stichting
Vrienden van Christopher (VvC) in
1999 gaan er bijna jaarlijks reisgezelschappen naar Ghana. Jan Wijnen
uit Sevenum, Ilse Milot uit Venlo, Piet
Selen uit Kronenberg, Ineke Grooten
uit Haelen en Maarten Meddens uit
Rotterdam waren ruim twee weken
te gast in Ghana. Voor Piet Selen was
de reis naar Ghana een eerste reis
buiten Europa. Piet: “Ik stapte zo open
mogelijk in dit reisavontuur om me vervolgens twee weken lang volledig te

19.15

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Presentatie Ghanareis
In gemeenschapshuis de Torrekoel in Kronenberg vertellen zondag 26 maart vijf reizigers over hun reis naar
Ghana. De presentatie vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur.

Broekhuizenvorst

zondag

De Torrekoel

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 27

laten onderdompelen. Ik heb mijn ogen
goed de kost gegeven en ik ben onder
de indruk. Met name omdat ik de kans
kreeg om veelvuldig met de lokale
mensen in contact te komen.”
Ineke Grooten en Maarten Meddens
stapte met deze reis in de voetsporen
van hun oom pater Frans Meddens.
Jan Wijnen en Ilse Milot zijn ervaren
in het reizen naar Ghana. Beiden zijn
actief als bestuurder in VvC en hadden
het voortouw bij het bezoeken van de
projecten van de stichting.

Wijnen kon in de bassischool van
Yebongo een cheque overhandigen
van ruim 1.800 euro, bijeengebracht
door de leerlingen van basisschool
de Weisterbeek uit Horst. VvC betaalt
al 10 jaar in het hongerseizoen een
maaltijd per dag voor de kinderen van
deze school. Daarnaast controleerde hij
bij meerdere boomplantprojecten de
voortgang en maakte hij er namens de
stichting nieuwe afspraken. Tijdens de
presentatie op 26 maart vertellen de
reizigers over hun ervaringen.

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

Deelnemers

Kronenberg

ANBISE
Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

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

Blauwebessenland

Meterik

E 1 korting op jam

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

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

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

19.15

Lottum
zondag

HALLO voordeelpas

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!

INRUILACTIE!

!
K
E
E
W
E
T
S
T
A
LA
Bij inruil van uw oude wasmachine of droger hoge kortingen!

INCL. 5 JAAR GARANTIE!

WASMACHINE
WW80K6404

WARMTEPOMPDROGER
DV90K6000CW

t&OFSHJFLMBTTF"

t7VMHFXJDIU,(
tUQN
t7PFHXBTUPFUJKEFOTIFUXBTTFO

t&OFSHJFLMBTTF" 
t7VMHFXJDIU,(
tE#
t4MJNGPVUCFXBLJOHTTZTUFFN

154,- INRUILKORTING!

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

749,-

154,- INRUILKORTING!

595,-

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

749,-

595,-

Vanwege uitbreiding zoeken wij nieuwe, enthousiaste collega’s!
Å Ervaren ﬁliaalleiders
In deze functie draag je de verantwoordelijkheid over een ﬁliaal en alle bijbehorende taken.
Je werkzaamheden variëren van het verkopen van apparatuur, het aansturen van collega’s,
zorg dragen voor het winkelbeeld tot aan het voeren van functioneringsgesprekken.

Å Service Center Medewerkers
Als medewerker in ons Service Center adviseer je mensen met technische problemen,
zowel aan de balie als aan de telefoon. Je neemt reparaties aan, pakt verzendingen in en
uit, en verkoopt onder meer installatiematerialen, (IT-)accessoires en verlichting.

Å Assistent-ﬁliaalleiders
We zijn op zoek naar leidinggevende talenten die een vestiging naar een hoger plan weten
te trekken. Kun je goed organiseren, adequaat handelen en heb je ervaring in de commerciële sector? Dan ben jij de persoon die we zoeken voor deze uitdaging!

Å Bezorgers/Installateurs
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse bezorging van bestellingen. Ook
het installeren en aansluiten van de apparaten behoort tot het takenpakket. Denk aan het
aansluiten van tv’s en audio-apparatuur of het installeren van witgoed.

Å Ervaren topverkopers
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de verkoop van producten zoals witgoed, tv’s,
audio en klein huishoudelijke apparaten. Ook houd je je bezig met de bepaling van het
assortiment en de presentatie van de producten in de winkel.

Å Bijrijders
Wij zoeken enthousiaste en representatieve bijrijders. Als bijrijder assisteer je met het
gereedmaken van de bestellingen en ga je samen met een installateur of monteur op pad
voor de dagelijkse bezorgingen van wasmachines, drogers, tv’s, koelkasten, etc.

Interesse in een van deze vacatures? Stuur je motivatie en cv naar sollicitatie@eptummers.nl.
g

www.eptummers.nl

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

j

j g g

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!

