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X-triathlon promotietour
De X-triathlon promotietour trok woensdag 7 maart door de straten van Horst met een groep van zeven sporters met een beperking. Met deze tour langs NoordLimburgse gemeenten vragen de sporters aandacht voor sport en bewegen voor mensen met een beperking. Ook werd er met deze promotietour aandacht gevestigd op de
X-triathlon; een evenement dat plaatsvindt op zondag 17 juni in Venray. Wat de X-triathlon bijzonder maakt is dat het programma er op aangepast is dat iedereen hier aan
mee kan doen, ongeacht de beperking. Deelnemers kunnen dit samen doen of met een ‘buddy’. Bij ieder gemeentehuis finishten de sporters en werden ze ontvangen
door de lokale wethouder van sport. In de gemeente Horst aan de Maas werden ze onder de finishboog ontvangen voor wethouder Bob Vostermans. Bij aankomst van de
sporters tekende hij een overeenkomst waarmee de gemeente zich aan de X-triathlon verbindt.

Geen coffeeshop in
Horst aan de Maas

SPAAR NU VOOR

BBQ TOOLS
VAN WEBER.

Er komt geen coffeeshop in de gemeente Horst aan de Maas. Dat maakte burgermeester Ina LeppinkSchuitema duidelijk voorafgaande aan de vergadering van de commissie Ruimte van woensdag 26 februari.
Twee Venlonaren deden onlangs
het verzoek om een coffeeshop te
mogen openen in de gemeente
Horst aan de Maas. “We hebben er
een marktonderzoek op los gelaten
en gezien dat er in Nederland
gemiddeld één coffeeshop op 27.000
inwoners is. In de gemeente Horst
aan de Maas is dat één coffeeshop
op de 42.000 inwoners. Het aanbod
sluit zodoende niet aan op de vraag
in de regio. We willen daarom met
gemeente Horst aan de Maas kijken
of we samen een coffeeshop in

Horst kunnen realiseren. Daarmee
willen we ook de eerste zijn in
Nederland waar we in een gesloten
kring op legale wijze wiet geteeld
wordt. Hierdoor is er geen achterdeurpolitiek en zal er ook geen criminaliteit mee gepaard gaan.” SP en
D66+GroenLinks zien een pilot in
legale wietteelt in Horst aan de Maas
wel zitten. Het is burgemeester
Leppink-Schuitema die een duidelijk
antwoord geeft op de aanvraag van
de Venlonaren: “Nee, wij staan een
coffeeshop niet toe. In Horst hanteren

wij een ‘zero tolerance policy’,
waarin wij geen uitzondering
maken.” Ze maakt daarbij wel de
kanttekening dat het echter nog niet
helemaal afgeschreven is.
“Momenteel worden er landelijk nog
volop proeven gedaan op het gebied
van legale wietteelt en we volgen
die ontwikkelingen op de voet, dus
we blijven er wel bij. We zijn ons
aan het oriënteren op wat er op dat
gebied mogelijk is. Er is nog niets
concreets, want de regering is er zelf
ook nog niet uit.”

Vanaf 4 maart 2018 start het barbecueseizoen bij PLUS! Je kunt dan sparen voor
BBQ Tools van Weber. Bij elke € 5.- aan
boodschappen* ontvang je een spaarzegel.
Daarnaast ontvang je bij de wekelijkse
actieproducten extra zegels om je
spaarkaart sneller te vullen. Tegen inlevering
van een volle spaarkaart en een kleine
bijbetaling kun je jouw Weber BBQ tool
uitkiezen. De actie loopt tot en met 26 mei
2018.
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‘Doe vrijwilligerswerk dat bij je past’
De landelijke week van Zorg en Welzijn is van 12 tot en met 18 maart. Zorginstellingen zetten die week de
deuren open om het publiek te laten zien hoe het er bij hen aan toegaat. Stichting Dichterbij in Horst grijpt deze
week onder meer aan om aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk.
In Horst aan de Maas doet ruim
65 procent van de inwoners vrijwilligerswerk, blijkt uit eerder onderzoek

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Gemeente Horst aan de Maas
gehele gemeente

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

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

van TipHorstaandeMaas.nl Een van die
vrijwilligers is Jan van den Munckhof
uit Belfeld die zich al diverse jaren
inzet voor Mikado, een locatie van
Dichterbij in Horst. Elke week fietst
de 72-jarige Belfeldenaar op dinsdagochtend naar Horst. “Dat is 42 kilometer heen en terug”, vertelt Van den
Munckhof. “Ik heb wel een rijbewijs
en een auto, maar ik vind het fijn om
met de fiets te gaan. Zo krijg je beweging en blijf je fit. Bovendien kan ik zo
onderweg van de natuur genieten.”
Van den Munckhof werkt inmiddels
twee jaar bij Mikado, de locatie aan de
Deken Creemersstraat in Horst. Daar is
hij verantwoordelijk voor allerhande
onderhoudsklussen. Iets wat hij in zijn
werkzame leven ook heeft gedaan,
onder meer voor de gemeente en de
Baersdonck in Grubbenvorst. “Een neef
van me had een verstandelijke beperking en daar had ik altijd een goede

band mee. Zo ben ik ook een beetje
in het werken met mensen met een
beperking gerold.” Jan zorgt onder
meer voor het snoeiwerk in de tuin,
voert reparaties uit of doet samen met
een cliënt de boodschappen. En ook
voor bloemschikken draait hij zijn hand
niet om. “Als het zo uitkomt en ze hebben iemand nodig”, lacht hij. Hij vindt
het leuk om met mensen te werken,
geeft hij aan. “Het is belangrijk dat je
vrijwilligerswerk doet, dat bij je past.
Ze moeten namelijk wel van je op
aan kunnen. Zelf ben ik nog nooit ziek
geweest, werk heeft voor mij altijd
op de eerste plaats gestaan. Ik ken
geen stress en sta positief in het leven.
Vrijwilligerswerk doen is goed voor
je sociale contacten en om bezig te
blijven. Voor iedereen die nog twijfelt:
probeer het gewoon. Als je iets niet
probeert, dan weet je ook niet of het
bij je past.” Op donderdag 15 maart

vindt in de Twinkeling in Horst een
vrijwilligersdag plaats. Inlopen kan

tussen 10.30 en 12.00 uur en 13.30 en
15.00 uur.

Invulling

‘Gemeente volledig op duurzame
energie in 2050’
De urgentie voor duurzame energie in de gemeente Horst aan de Maas is duidelijk bij alle partijen. De vraag blijft echter hoe dit ingevuld kan
worden. Dat kwam naar voren tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van woensdag 28 februari.
Om dit te helder te krijgen is
Werkplaats Zonneweide in het leven
geroepen. Een woordvoerster van de
deze werkplaats stelt als doel dat de
gemeente Horst aan de Maas rond
2050 volledig is overgegaan van
fossiele energie op duurzame energie. “Hierbij is het wel van belang
dat we niet alleen kijken naar de
mogelijkheid van duurzame energie,
maar ook hoe we kunnen besparen.
We hebben er een rekensom op los
gelaten en gezien dat er voor de
gemeente 7,62 Petajoule (maateenheid, red.) aan energie nodig is”, stelt
ze. “Hierbij wordt het merendeel
verbruikt door het bedrijfsleven. 1
Petajoule staat gelijk aan zeventien
windmolens, 2 hectare zonnepanelen
of meer dan 100.000 daken van
woningen met zonnepanelen. Als we
dit alleen met windmolens op willen
brengen, dan zouden dit honderddertig hele grote windmolens moeten
zijn. Alleen met zonnepanelen zou dit
ruim 15 procent van de gemeentelijke
oppervlakte in beslag nemen.”

Daarmee geeft ze aan dat er gekeken
moet worden naar een combinatie
van verschillende manieren waarop
duurzame energie gewonnen wordt.
“Zo is er bijvoorbeeld ook nog geothermie, waarmee energie gehaald
wordt uit bodemwarmte. Andere
mogelijkheden zijn aan de hand van
biogas of het plaatsen van windmolens op zee.”
Wethouder Birgit op de Laak
stelt dat het vooral belangrijk is dat
gemeente Horst aan de Maas hier zelf
de regie in blijft houden. “Deze overgang naar duurzame energie in de
gemeente is een reis waarin we zelf
de reisleider moeten zijn. We willen voorkomen dat we straks door
provincie Limburg aangewezen krijgen hoe en waar we alles dienen te
doen. In mei moet het concept-beleid
over deze energietransitie klaarliggen, zodat we er in oktober mee aan
de slag kunnen.” De noodzaak voor
duurzame energie is duidelijk bij
alle politieke partijen, al blijkt dat de
vragen alleen maar gaan over hoe

Pand Swolgen dicht
na drugsvondst
Burgemeester Ina Leppink-Schuitema van gemeente Horst aan de
Maas heeft op maandag 5 maart een pand in Swolgen gesloten. Zij nam
dit besluit nadat daar drugs waren aangetroffen.
In het pand aan de Groenweg
werd eerder door de politie drugs
gevonden. De woning gaat daarom
voor drie maanden dicht. De burgemeester kan op grond van de
Opiumwet woningen of (bedrijfs)

panden sluiten. Dit gebeurt in het
kader van het zogenoemde Damoclesbeleid. Het Damocles-beleid maakt
deel uit van een strengere aanpak van
georganiseerde criminaliteit die de
gemeente sinds 2012 hanteert.

dit in te vullen is. Met name gaat het
dan over de inzet van zonnepanelen.
Grote vraag hierin blijft waar ze dan
geplaatst worden en aan welke criteria ze dan moeten voldoen. “We moe-

ten hoe dan ook stimuleren dat het
bedrijfsleven dit mee oppakt, aangezien zij ook de voornaamste verbruiker van energie zijn in de gemeente”,
aldus wethouder Op de Laak.

Sevenumse
wint voorrondes
debatwedstrijd
Gohar Pogosian (17) uit Sevenum won namens het Dendron College
op het onderdeel V-Rede in de provinciale voorrondes van de debatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’. Deze vond donderdag 1 maart
plaats in het Gouvernementsgebouw in Maastricht.
Gohar won op het wedstrijdonderdeel V-Rede, een speechwedstrijd
waarin leerlingen in maximaal 150
seconden de kans kregen hun visie op
de toekomst te geven. In haar rede
confronteerde ze de andere deelnemers met het bestaan van discriminatie. Dit deed ze aan de hand van
veel persoonlijke voorbeelden en
overtuigingskracht. Ze werd door de
jury geprezen om haar meeslepende
vertelstijl waarmee ze wist te overtuigen van het belang van gelijke
kansen.
Winnaar als team in de
debatwedstrijd is BC de Broekhin
uit Roermond, die hiermee door is
naar de achtste finale. Het onderdeel
V-Rede is een individueel onderdeel
waarvoor per school zich één of
twee leerlingen kunnen opgeven.
Gohar ziet het als één grote overwinning voor de school. “Ik ben heel

blij met de overwinning. We hadden
namelijk met het Dendron College
als team op het onderdeel V-Rede
verloren, dus ik zag de kansen voor
mezelf als vrij klein. Toen ik dit
onderdeel won, kon ik het ook niet
geloven eigenlijk”, geeft ze aan.

Landelijke ronde
Met deze overwinning is ze door
naar de landelijke ronde op 24 maart
in Hilversum, waarbij ze het mag op
nemen tegen de winnaars van de
overige elf provincies. “Van hieruit
gaan er zes door naar een coachingsronde, van waar uiteindelijk er
drie overblijven die naar de tv-finale
gaan’, vertelt Gohar. Hiervoor mag ze
dezelfde speech gebruiken. “Ik mag
de speech een beetje aanpassen en ik
heb wat tips gekregen van juryleden
en oud-winnaars. Het is nu vooral een
kwestie van goed voorbereiden.”
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‘Vrouwen kunnen het verschil maken’
Op Internationale Vrouwendag, op donderdag 8 maart, wordt elk jaar aandacht besteed aan emancipatie.
Dit was vroeger al een ‘hot item’ en verdient tegenwoordig nog steeds aandacht, vinden politica Joke Kersten uit
Grubbenvorst en gelukslobbyiste Irene Janssen uit Horst.

Joke Kersten (73) groeide op
tijdens de tweede feministische golf in
de jaren 60 en 70. Ze studeerde sociale
geografie in Nijmegen en was daar de
enige vrouwelijk student van haar
jaargang. “Als studente in Nijmegen
was het vanzelfsprekend dat je met
het feminisme bezig was”, vertelt de
oud-burgemeester van onder andere

Grubbenvorst en Broekhuizen.
“Onze moeders waren de vrouwen van
de eerste feministische golf (zij maakten zich onder meer sterk voor het
vrouwenkiesrecht, red.). Ik heb altijd
gewerkt, altijd mijn eigen portemonnee gehad, ook toen ik trouwde en
kinderen kreeg. Maar ik trouwde ook
met een lot uit de loterij, die mij de

mogelijkheid gaf om verder te studeren en te promoveren. Mijn echtgenoot
was wetenschapper en kon regelmatig
thuis werken.” “Eigenlijk heb jij dus
een mannencarrière gehad”, stelt Irene
Janssen. “Heb ik ook”, beaamt Kersten,
“maar wel met een vrouwelijke
inbreng.” Janssen (38) noemt zichzelf
gelukslobbyist. In deze functie vraag

zij aandacht voor feminiene waarden
in onder andere het bedrijfsleven en
de politiek. “Nu draait het vooral om
masculiene waarden als macht en
geld. Het ontbreekt aan liefde en
geluk. De wereld is gemaakt voor en
door mannen, waardoor er weinig
ruimte is voor vrouwelijke waarden als
flexibiliteit en betrokkenheid. Er zijn
ook andere kwaliteiten nodig als het
gaat om leiderschap, zoals kunnen luisteren en empathie kunnen tonen.
Of het glazen plafond nog bestaat?
Dat is de verkeerde vraag. De vraag
moet zijn: hoe kunnen we het potentieel dat vrouwen hebben inzetten en
gebruiken?” Een van de antwoorden is
volgens de twee strategisch stemmen
tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Kies een vrouw”, stelt
Kersten. “En stem dan bij voorkeur op
een vrouw die volgens de peilingen
net niet in de raad zou komen”, vult
Janssen aan, “zodat zij een extra zetje
krijgt.”
Het feminisme is zeker nog iets
van deze tijd, vinden beiden. Janssen:
“Vrouwen als Joke hebben het voorwerk
gedaan in de jaren 60 en 70. Daarna
kwam een generatie die daar niet meer
zoveel zin in had. En nu zijn er de millennials (generatie geboren tussen
1980 en 2000, red.). Zij zien dat het nog
steeds nodig is. Kijk naar de Women’s
March, protestlopen die in de Verenigde
Staten worden gehouden als antwoord
op president Trump, die bekend staat

om zijn vrouwonvriendelijke en seksistische uitspraken. Je kunt het verschil
maken door iets aan te kaarten en op te
pakken.” Ook in Horst aan de Maas leeft
dit, zeggen de twee. Zo vond vorig jaar,
voor de Tweede Kamerverkiezingen,
in Horst de actie Hart voor de Vrouw
plaats, georganiseerd door vrouwen
van diverse partijen en van buiten de
politiek. Ook dit jaar vraagt Hart voor
de vrouw aandacht voor meer vrouwen
in de politiek van Horst aan de Maas
met de website www.hartvoordevrouw.
eu Janssen: “30 procent van de politici is vrouw, dat geldt ook voor Horst
aan de Maas. Dat is niet genoeg om
het potentieel uit deze groep te halen.”
Internationale vrouwendag laten Joke
Kersten en Irene Janssen niet ongemerkt voorbij gaan. “Het is goed dat
er aandacht wordt besteed aan vrouwenthema’s,” zegt Kersten. “Er zijn
nog steeds vrouwen die in beroerde
omstandigheden moeten leven.
Denk aan vrouwen in het MiddenOosten die worden onderdrukt.” Zij gaat
op 8 maart naar een bijeenkomst in
Venlo, die in het teken staat van vrouwen en onderwijs. Irene Janssen is deze
dag in Brussel te vinden, waar ze een
presentatie houdt voor honderd politica’s over campagne voeren. In Horst
organiseert de PvdA deze dag een
Vrouwencafé, vanaf 19.30 uur bij Beej
Mooren. “8 maart is een dag met een
betekenis en dat is altijd zo geweest”,
aldus Kersten.

Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Actueler protocol voor evacueren vee bij hoogwater
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil de regelingen vernieuwen voor de evacuatie van landbouwdieren bij hoogwater van de Maas. Volgens de initiatiefnemers zijn de plannen die nu gelden, hard aan vervanging of nieuwe invulling toe. Ze willen daarom in contact komen met veehouders die te maken kunnen krijgen met het ontruimen van vee in geval van
hoogwater.
Wanneer de Maas nu buiten haar
oevers zou treden en hoogwater zou
veroorzaken, is de boer of veehouder
zelf verantwoordelijk voor het in veiligheid brengen van zijn eigen vee.
“Terwijl de veiligheidsregio’s in geval
van hoogwater de regie voeren”, aldus
de LLTB. In de Veiligheidsregio werken
brandweer, GGD en regiogemeenten
samen bij het uitvoeren van taken in
het geval van rampen, openbare orde

en veiligheid en brandweerzorg.
“Maar de Veiligheidsregio richt zich niet
op de landbouw of veeteelt”, zo zegt de
organisatie. Dit was voor de LLTB en
LLTB- en VVD-lid Jeanne Hesen, die in de
gemeenteraad van Peel en Maas eerder
vragen stelde over deze kwestie, reden
om het initiatief te nemen het ontruimingsprotocol te vernieuwen. Het
ontruimen van veestallen is volgens de
initiatiefnemers ingewikkeld.

Dieren mogen namelijk niet zomaar in
een ander bedrijf worden opgevangen
vanwege de gezondheid van het vee,
het is moeilijk om genoeg gekeurde
veevervoerwagens te vinden in een
evacuatiesituatie en opvangen in lege
stallen mag, maar dan moet bij de
veehouders wel bekend zijn waar die
stallen staan. Ook het tijdsbestek kan
het evacueren lastig maken.
De Veiligheidsregio bepaalt vanaf welk

tijdstip er ontruimd mag worden.
“Dit kan bijvoorbeeld slechts 24 uur voor
het hoogwater zijn en het is vrijwel
onmogelijk om alle dieren van een
bedrijf te verplaatsen in zo’n kort
tijdsbestek”, aldus de LLTB. De
Limburgse Land- en Tuinbouwbond wil
een ondernemersgroep oprichten en
met veehouders in overleg gaan om
een praktische oplossing te zoeken.
Ook staat een gesprek met de voorzitter

van de Veiligheidsregio Noord op de
planning, zo laat de LLTB weten.
De LLTB wil in contact komen met
veehouders uit heel Limburg die te
maken kunnen krijgen met de evacuatie van vee bij hoogwater. Dit om het
aantal bedrijven en dieren in kaart te
brengen. Veehouders kunnen zich melden bij Twan Gielen of Jeanne Hesen
van de LLTB via tgielen@lltb.nl of
jeannehesen@hetnet.nl

Maatschap Verhoijsen-Verstappen
Groeze 18 5986 NT, Beringe

Ben jij op zoek naar een uitdaging in de varkenshouderij?
Gevraagd: kraamstalmedewerker
& medewerker vleesvarkenshouderij
in Beringe
Grashoek (M/V)
(M/V)
Gevraagd:
medewerker vleesvarkenshouderij
& zaterdaghulp in Beringe
enenGrashoek
Maatschap Verhoijsen-Verstappen
Maatschap
Verhoijsen-Verstappen is
is een
een gezinsbedrijf
gezinsbedrijfmet
metzeugen,
zeugen,vleesvarkens
vleesvarkensen
envleeskuikens
vleeskuikensop
opdrie
drielocaties
(Beringe,
Meijel
en
Grashoek).
De
werkzaamheden
doen
wij
samen
met
vijf
medewerkers.
Vanwege
de
ontwikkelocaties (Beringe, Meijel en Grashoek). De werkzaamheden doen wij samen met vijf medewerkers. Vanwege
de
ling
van
ons
bedrijf
zijn
wij
op
zoek
naar
een
kraamstalmedewerker
en
een
medewerker
vleesvarkenshouderij.
ontwikkeling van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een medewerker vleesvarkenshouderij en een zaterdaghulp.
Wij bieden:
• Werken in team verband
• Verantwoordelijke, zelfstandige en uitdagende functie
• Ruimte voor doorgroei en ontwikkeling
• Goede arbeidsvoorwaarden

Wij verwachten:
• Interesse en ervaring in de varkenshouderij
heeft de voorkeur
• MBO werk- en denkniveau
• Zelfstandig werken en werken in teamverband

Spreekt deze vacature je aan?
Neem dan contact op met John Verhoijsen

Telefoon: 06-21244045 / 077-3076038
E-mail: john@verhoijsen.nl

Violen

Viola F1 of Viola cornuta.
Diverse kleuren.
Violen
Ø 9 cm.
Viola
F1 of Viola cornuta.
3 draagtrays
Diverse kleuren. Ø 9 cm.
310.47
draagtrays 10.47

3 VOOR

6.-

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 10. GELDIG VAN 08-03 T/M 14-03. OP=OP
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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.

Dank voor de hand die je toestak,
dank voor de zorg die je bood,
dank voor de woorden die je sprak,
dank voor de glimlach die altijd te zien was,
dank voor alles wat je gaf!
Maandag 5 maart 2018 is in de leeftijd
van 78 jaar plotseling overleden

André Coenders
“Clever Dris”
Zorgzame en zeer betrokken broer,
schoonbroer en oom van

En toen was het stil…
Je vertrouwen, je levenslust, je betrokkenheid en altijd sociaal.
Je blijft voor ons heel speciaal.

Jan
Wiel en Mia
Carla
Andrea en Nico
Hay en Tiny
Patrick †
Robert

Wij zijn dankbaar voor 89 mooie jaren
en zullen je nooit vergeten.

Wiel van Berlo

Familie Coenders

na 18 dagen weer samen met

Correspondentieadres:
Pastoor Kerboschlaan 4, 5973 NV Lottum

Mientje van Berlo – Nabben †

André is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag van 15.00 - 17.00 uur.

* Tienray, 10 maart 1928

Tienray: Annemie en Guus
Jordy - Sharon
Michèlle - Peter, Dylan, Vajèn

Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons afscheid te
nemen van André op zaterdag 10 maart om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum. Aansluitend begeleiden
we hem naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
’t is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben een beetje moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Meterik: Jan en Anita
Kevin - Hannah
Maikel - Elena
Dominique
Broekhuizen: Jacqueline en Paul
Floris
Vincent
Swolgen: Geert
Correspondentieadres: Over de Beek 17, 5865 AD Tienray

Herman Hesen

Op vrijdag 9 maart is er gelegenheid om persoonlijk
afscheid te nemen van 18.30 tot 20.00 uur in
Afscheidshuis ’t Pastoërsweike, Bosweg 5 in Swolgen.

Haese Hem
echtgenoot

Lies Hesen-Spee
Horst
* 25 juni 1932

† Venlo, 6 maart 2018

† 27 februari 2018

Mijn man, ôzze Pap en Opa overleed
na een liefdevolle verzorging in Hof te Berkel 11.
Horst, Lies
Leo † en Annet
Anniek en Björn
Dirk
Nellie en Ton
Stijn
Ruben

Wij nodigen u uit, samen met ons, afscheid te
nemen op maandag 12 maart om 10.30 uur in de
Kerk O.L. Vrouwe Troosteres der Bedrukten in Tienray.
Aansluitend zullen we pap naar zijn laatste rustplaats
begeleiden op het kerkhof in Tienray.
Mocht u geen persoonlijke kennisgeving ontvangen,
gelieve dan deze advertentie als zodanig te beschouwen.

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.

Oranjestraat 3, 5961 BM Horst
Wij hebben Herman voor het laatst in ons midden gehad
op 5 maart in het crematorium te Venlo-Blerick.

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.
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.

Dag en nacht bereikbaar

Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning voor
4 pers. aan de Costa Blanca Spanje,
zee op 300 mtr afstand in Guardamar
del Segura, 35km zuidelijk van
vliegveld Alicante. Meer info:
frans.huijs@home.nl
Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden v.a. € 150,00
incl. tapijt en leggen
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel 06 16 37 45 14.
Belastingservice Horst.
FNV Belastingservice Horst wordt per
1 febr 2018 Belastingservice Horst.
Voor alle particulieren, geen ZZP,
alle aangiftes en toeslagen. Info
077 398 47 88 en 06 12 44 60 49 of
belastingservice.horst@gmail.com
Maandelijkse kienmiddag Meterik.
Elke 2e maandag v.d. maand
kienen in Meterik. Toegang alle
leeftijden. Organisatie, KBO Meterik
Levensmiddelenpakketten als prijs.
Deelname € 6,00 per kaart. Zaal open
13.30 u. Aanvang 14.00 u.
Woning in Sevenum te huur!
Tijdelijke woning in hartje Sevenum
te huur aangeboden! Volledig
gemeubileerde nieuwe woning
van 80m2 met eigen tuin te huur.
Vragen? Stuur gerust een mail naar
woneninsevenum@hotmail.com
Pedicure Dorothé. Een complete
voetbehandeling bij u thuis voor
€ 27,50. Sinds kort ook mogelijk om
u bij mij thuis te behandelen dit voor
maar € 24,- Bel voor een afspraak
06 11 88 61 38.
Atelier De stal. Voorjaarsworkshops van
13 t/m 18 maart. Mooie, eigenzinnige
lente objecten maken tijdens de
workshops dat kan. Vanaf zondag
11 maart staan ideeën op de site.
Interesse? Info www.atelier-destal.nl
Nieuw: Cassandra Creatief is verhuisd
naar Grubbenvorst. Geopend dinsdag
t/m zaterdag. Verkoop van stoffen,
tricots, naai- en quiltbenodigdheden.
Kloosterstr. 64a tel. 077 400 81 96.
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.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website! Bel mij op
06 31 52 45 17.
Verloren zonnebril in koker op
maandag 5 maart van Blauwververstr,
Douverenstr, Meerendonkstr, Kranestr,
Josephstr naar Americaanseweg.
Tel. 06 12 10 73 40.
Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerk binnen/
buiten. Vraag offerte voor uw
buitenwerk seizoen 2018. Jan Bosman:
tel. 077 475 09 80 – 06 11 35 09 70.

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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‘Dat recht hebben we gekregen en daar
ga ik ook zeker gebruik van maken’
Wordt het CDA, SP of toch nieuwkomer VVD? Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mogen ook de inwoners van Horst aan de Maas hun stem geven. Hebben zij
hun keuze al gemaakt? HALLO Horst aan de Maas ging de straat op om het uit te zoeken.

Toos Cuijpers (58) uit Grubbenvorst weet in ieder geval wel al zeker dat ze gaat stemmen.
“Dat recht hebben we gekregen en daar ga ik ook zeker gebruik van maken.” Op wie en wat ze
precies gaat stemmen weet ze alleen nog niet. “Ik kijk momenteel veel op de borden langs de weg,
om daar inspiratie van op te doen. Laatst zag ik wel iemand die ik kende, dus ik denk dat ik toch
maar die richting op ga. Anders zou ik het ook niet weten.”

Ook Frans Douven (64) uit Kronenberg is er zeker van dat hij gaat stemmen. “Dat ik ga stemmen, weet ik 100 procent zeker. Op dit moment heb ik alleen nog geen idee op wie.” Op de vraag
hoe dit kan, heeft Frans een duidelijk antwoord. “Ik heb me eigenlijk nog helemaal niet verdiept en
ik weet ook nog niet zeker of ik dat ga doen. Hoe je de politiek ook aanpakt, het loopt toch altijd
anders dan je zou willen.” Hoe hij het dan wel gaat aanpakken weet hij nog niet. “Natuurlijk, heb ik
wel borden zien hangen, maar een echt idee heb ik nog niet.”

Jan Huijs (79) uit Broekhuizen is ook een groot voorstander van stemmen. “Ik vind het heel erg
belangrijk dat mensen gaan stemmen, vooral voor de lokale politiek. Mensen moeten hierbij zo veel
mogelijk bij betrokken worden.” Jan weet al waar zijn stem heengaat. “Net zoals voorgaande jaren
heb ik een erg duidelijk idee over wat ik wil gaan stemmen. Dit jaar is dat idee alleen helemaal
veranderd.” Eigenlijk stemde Jan altijd op CDA, maar sinds dit jaar heeft hij toch besloten om op een
andere partij te stemmen. “Mijn ideeën zijn toch wel wat bijgesteld merk ik, daarom stem ik dit jaar
anders.”

Dat de meeste mensen toch wel gaan stemmen, is duidelijk. Zo ook Elbert Joosten (57) uit
Meterik. “Ik vind dat je mee moet praten over de dingen die je zelf aangaan en om je heen
gebeuren. Je kan wel gezellig aan de tap zitten praten over wat er allemaal voor problemen zijn,
maar je kan er ook zelf wat aan gaan doen. Dan kan je mee gaan of tenminste je stem laten horen.
Mijn stem gaat naar het CDA. Zelf heb ik 10 jaar in de gemeenteraad gezeten voor die partij, dus de
keuze is heel erg snel gemaakt.”

BARBECUE & BUFFET

Wij zoeken een

GEMOTIVEERDE
ZELFSTANDIGE,
JONGE MEDEWERKER

T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen

Door toenemende werkzaamheden zijn
wij op zoek naar een gemotiveerde,
zelfstandige, jonge medewerker,
voor alle voorkomende werkzaamheden.
Wij zijn een bedrijf dat zich bezighoudt met
grondwerk, riolering en bestratingswerkzaamheden
in de gemeente Horst aan de Maas.

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

VERKOOP VAN SIER- en STRAATSTENEN

Voor meer info bel of mail Mark, tel. 06-54337323,
mailadres info@vanrengsbestratingen.nl
Vanaf heden geen particuliere verkoop van
sierbestratingen meer.

Hoebertweg 6, 5966 ND America Tel. (077) 464 17 55 Fax (077) 464 23 10

WWW.VANRENGSBESTRATINGEN .NL

HOEBERTWEG 6, 5966 ND AMERICA

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
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Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde
is van ons heengegaan, ôs mam, oma en overgrootoma

Emilia Huijs-Huberts
Huberts Miet
echtgenote van

Bér Huijs †
Zij overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
in de leeftijd van 93 jaar.
Venray, Jos en Leony Huijs-Martens
Joshua en Clare, Jessie, Ivy
Bernice en Johannes, Lara, Elise
Horst, Ted en Mien Huijs-Peeters
Bart en Dianne, Tygo, Fabienne
Mandy en Enno, Nika, Sylla
Meterik, Lizet en Jos Tielen-Huijs
Emmelie en Tom, Mik, Evi
Peter en Ellen, Lars, Maud
Daan en Kelly , Fleur
Koen
Horst, Hans Huijs en Angelina Denissen
Kayleigh en Willem
Noa en Nicky
Kayne
Hegelsom, Emiel en Henriëtte Huijs-van der Beele
Castenray, Bart Huijs
Kaapstad (ZA), Marcel en Sharron Huijs-Mosca
Jamie en Dylan, Axel
Jessy
Angela en Kyle
Horst, 1 maart 2018
Corr.adres: Stationsstraat 132, 5963 AB Hegelsom
We hebben afscheid genomen van ôs mam op dinsdag 6 maart
waarna we haar te ruste hebben gelegd bij ôzze pap op het
kerkhof van Horst.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers
en vrijwilligers van Hof te Berkel 97 voor de
liefdevolle verzorging van ôs mam.

I see you later again
Resy
Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd
niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met
haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, ons mam,
schoonmoeder, trotse oma en mijn dochter.

Resy Kleeven - Trienes
echtgenote van

Hay Kleeven
* Tegelen, 6 december 1955



Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon en broertje

Manuel

5 maart 2018
Zoon van
John & Ilona
Thijssen-Lenssen
Broertje van Damián
Mgr. Aertsstraat 29
5866 BG Swolgen

† Venlo, 2 maart 2018

Hay
Debby & Benito
Milou
Joyce & Frank
Romé, Rimke
mam Trienes
Horst, 2 maart 2018
Bremweg 6
5961 NE Horst

Welkom lief meisje!

Geboren op
2 maart 2018

Lise
Dochter en zusje van
Martijn & Annet
Roelofs-Hendrix
Emma en Anne
Hofweg 11
5966 NE America

De uitvaartdienst zal gehouden worden op
vrijdag 9 maart 2018 om 13.00 uur op haar eigen
vertrouwde plekje “thuis’’ Bremweg 6 te Horst.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor
Het Longfonds op prijs gesteld. Hiervoor staan
collectebussen bij het condoleanceregister.
Het was Resy haar grote wens dat u na de uitvaart het
glas op haar leven zou heffen. Daarom bent u van harte
uitgenodigd om over haar leven na te praten.

Wij danken iedereen voor de vele kaarten,
mooie bloemen en troostende woorden bij het afscheid
van mijn man, ons pap en opa

Harrie Roodbeen
* 10-07-1929

† 24 januari 2018

Mien Roodbeen - Smits
Leon en Marleen
Marlies en Johan
Peter en Mieke
’t Valdere 28
5975 CH Sevenum

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn man, onze Pap en Opa

Wim Opbroek
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en vergroot de moed om verder te gaan.
Marij, kinderen en kleinkinderen.

Ger & Tiny
Cuppen-Smits
zijn 8 maart 2018
50 jaar getrouwd!

Te Koop bouwkavel
in Veulen 525 m2. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met telnr. 06 12 23 44 28.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Zwarte markt Venray. Mega zwarte
markt Venray, zondag 11 maart.
Evenementenhal. 550 kramen.
vanaerlebv.nl / 0492 52 54 83.
Breien het nieuwe yoga!
Kom langs en laat je versteld staan
door de veelzijdigheid van dit
ambacht. Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
tel. 077 398 19 75. Volg ons op facebook.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Div. afmetingen, vanaf 25 m2,
geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Horst, 8 maart 2018
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Viooltjes, ook in hangpotten,
madeliefjes en bosviooltjes.
Verkoop op woensdag en zaterdag.
Hay Cox, Molengatweg 4, Horst.
tel. 06 54 30 69 64 / 077 398 29 22.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Verloren zwarte platte tas
met inhoudelijk Engels lesmateriaal.
Gaarne terug te ontvangen
tel. 398 15 09.
Te huur in Lottum opslagloods 600 mtr.
06 12 50 53 73.

T. k. gevraagd landbouwmachine
o.a. ploegen/kopeg/spitmachine/
kieper/weisleep/weibloter/
mesttank/schudder/hark/maaier/
tractor en vee/paardentrailer enz.
alles aan bieden 06 19 07 69 59.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Hoekwoning Hegelsom
www.bakhuuske37.nl
Moderne hoekwoning van 2006 met net
afwerkingsniveau. Vraagprijs: € 255.000,Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro/
mnd, div. afm, 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Aangeboden tweekapper uit 2015
www.lisdodde6.nl

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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Wolf gesignaleerd in Broekhuizen
In Horst aan de Maas zijn de afgelopen dagen diverse waarnemingen gedaan van een wolf. Zo meldde een
inwoner van Melderslo dat naar alle waarschijnlijkheid een wolf zaterdag 3 maart zijn pad kruiste in natuurgebied het Schuitwater in Broekhuizen.
“Het beest kwam uit het bos,
rende rustig de weg over, klauterde
over de afrastering langs de weg en
verdween richting het viswater van
Lottum”, berichtte de man op
Facebook. Zijn relaas maakte veel
reacties los van mensen die ook
menen een wolf te hebben gezien in
Horst aan de Maas. Voor sommigen
een bijzonder moment, voor anderen
een ontmoeting met een minder
goede afloop. Zo laat iemand weten
dat in Lottum vier schapen zijn
gedood. Sporen en beten maken
duidelijk dat dit door een wolf is
gedaan, zegt de vrouw.

In januari maakte de Universiteit
van Wageningen bekend dat eind
december een wolf genaamd Naya en
voorzien van een zender voor Duits
onderzoek, enkele dagen in Limburg
verbleef. Daarbij bezocht het dier
onder andere ook Meterik.

Serieus nemen
Een woordvoerder van
Staatsbosbeheer laat weten de melding van afgelopen weekend serieus te nemen. “De zwerftocht van
wolf Naya in januari heeft laten zien
dat wolven ook door ons deel van
Limburg trekken. Naya was voorzien

van een zender. Hierdoor hebben de
wetenschappers kunnen zien dat zij in
Limburg was en welke route zij precies heeft gelopen. Ze hebben zelfs
gemeld dat Naya overdag een tijdje
in de Schadijkse Bossen was. Volgens
mij heeft niemand Naya hier gezien,
terwijl ze toch gewoon rondzwierf.
Het spoor in de sneeuw dat ik gezien
heb op een foto (van afgelopen
weekend, red.) lijkt erg op dat van
een wolf, namelijk een rechte lijn.”
De woordvoerder denkt echter dat het
dier vermoedelijk al weer ver weg
is. “Ze kunnen zwerftochten van wel
50 kilometer per dag maken.”

Getuigen gezocht
De politie in Horst is op zoek naar getuigen van een ongeval dat woensdag 28 februari plaatsvond in Tienray.
Daarbij kwam een fietser ten val.
De aanrijding vond plaats op de
Spoorstraat in Tienray. Rond 17.00 uur
woensdag 28 februari werd een fietser
aangereden door een zwarte BMW

die vanaf de Swolgenseweg linksaf de
Spoorstraat opreed. De fietser kwam
uit de richting van Meerlo. De fietser
kwam ten val en de zwarte BMW reed

door zonder eerste hulp te verlenen
en zonder zijn gegevens kenbaar te
maken, aldus de politie. Getuigen
kunnen zich melden via 0900 88 44.

Lintje voor Lambert Wijnen
Lambert Wijnen uit Horst heeft woensdag 7 maart een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij kreeg de
onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Bob Vostermans tijdens de kienmiddag van KBO Horst.
Lambert Wijnen (79) maakt zich al
meer dan 50 jaar onafgebroken
verdienstelijk op maatschappelijk
gebied. Vanaf 1965 is hij actief voor
de parochies H. Lambertus en H.
Norbertus in Horst, onder meer als
collectant, koster, medewerker avond-

wakegroep en acoliet bij begrafenissen. Daarnaast zet hij zich al meer dan
20 jaar in voor de KBO in Horst, onder
andere als aanspreekpunt en decorbouwer van Toneelclub 60+ en bezorging van het maandelijkse blad ‘De
Nestor’. Bovendien is hij vanaf 2002

hoofdorganisator van de tweewekelijkse kienmiddag. Ook is hij sinds
1984 betrokken bij Buurtvereniging
De Noabere in Horst, als bestuurslid
en penningmeester. Wijnen is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Brandweer redt
hond uit ijs
De brandweer in Horst heeft woensdag 28 februari een hond gered
die door het ijs op het kanaal in Griendtsveen was gezakt. Na controle
door de dierenarts bleek dat de hond het er naar omstandigheden goed
vanaf heeft gebracht.
De eigenaar van de
hond wandelde met het dier
woensdagochtend 28 februari langs
de kanalen op de grens tussen
Helenaveen en Griendtsveen.
Volgens een woordvoerder van de
brandweer zag de hond een stok

op het ijs liggen, wilde deze pakken
en zakte er vervolgens doorheen.
“Ter plaatse bleek dat de collega’s
van Brabant ook al aanwezig
waren. Samen hebben we ervoor
gezorgd dat het dier eruit werd
gehaald.”

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

“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.

Wilsonbekwaam: en nu?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Menno en Mieke zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Uit hun
huwelijk zijn drie kinderen geboren, Lisa, Jarno en Bas. Zij wonen in een
grote vrijstaande woning, welke nog is belast met een kleine hypotheek.
Daarnaast hebben ze ook nog wat spaargelden. Ze hebben het goed voor
elkaar... totdat Mieke een hersenbloeding krijgt en zij opgenomen moet
worden in een zorginstelling.
Vraag: wie mag de belangen van Mieke behartigen?
Indien Menno en Mieke niks geregeld zouden hebben, is de enige mogelijkheid het aanvragen van een bewind via de rechter. Echter, door een bewind
heeft Menno voor een aantal handelingen wel de goedkeuring c.q. toestemming van de rechter nodig. Denk hierbij aan de verkoop van het huis, het
doen van schenkingen aan de kinderen en het doen van aankopen voor
een bedrag groter dan €1.500,00. Verder dient Menno jaarlijks schriftelijk
rekening en verantwoording af te leggen aan de rechter. Deze beperkingen
worden vaak als belastend ervaren. Bovendien werkt de inschakeling van de
rechter vertragend in de afwikkeling van zaken.

Onthulling nieuwe straatnaam
Hegelsom
In Hegelsom werd zaterdagmiddag 3 maart de nieuwe straatnaam Dingsstraat officieel onthuld.
Daarmee werd een start gemaakt met het bouwplan ‘Linders’, waarbij acht starterswoningen
gebouwd worden. Naast de starterswoningen worden ook vrijstaande huizen, 2-kappers en mogelijk
huurwoningen gerealiseerd. De onthulling van de straatnaam werd verricht door wethouder
Bob Vostermans, in samenwerking met Stichting Heemkunde Hegelsom en de familie van wijlen de
heer Dings, naar wie de straat vernoemd is. De start van de bouw werd daarna gezamenlijk ingeluid
namens de gemeente door wethouder Bob Vostermans, voorzitster Silke Driessen namens de starters en Peter Wagemans namens Bouwbedrijf van Bussel als aannemer en voorzitter Hay Arts van
Dorpsplatform Hegelsom.

Gelukkig hebben Menno en Mieke een levenstestament opgesteld. Hierin
heeft Mieke vastgelegd dat Menno al haar beslissingen mag nemen, indien
zij daartoe zelf niet meer in staat is. Menno mag dus alles regelen. Ook hebben ze vastgelegd dat de kinderen de beslissingen mogen nemen, indien
Menno en Mieke allebei niet meer in staat zijn om hun zaken te regelen.
Kortom, in een levenstestament regelt men alle zaken die men graag had
willen regelen, maar die op een gegeven moment niet meer geregeld kunnen
worden, omdat men hiertoe niet meer in staat is, bijvoorbeeld door dementie
of een hersenbloeding.
Meer weten?
Meer weten over levenstestament? Neem contact met ons op of bezoek onze
gratis informatieavonden op diverse locaties in de regio.
Zie onze website: www.consendo.nl
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Rabobank Clubkas
Campagne weer van start
Ja, je leest het goed … de Clubkas Campagne gaat weer van start. De campagne is vervroegd van het najaar
naar het voorjaar van 2018. De reden hiervoor is dat de Limburgse Rabobanken
de campagne-periode op elkaar hebben afgestemd.
Planning:
• Inschrijfperiode voor verenigingen en stichtingen:
woensdag 14 maart t/m maandag 23 april
• Stemperiode door leden van Rabobank Horst Venray:
dinsdag 8 mei t/m woensdag 23 mei
Wie per 15 maart lid is mag stemmen. Nog geen lid? Regel het gemakkelijk
online via rabobank.nl/horstvenray en zoek op ‘lid’
• Finale-avond: donderdag 14 juni in Schouwburg Venray
In maart ontvangen de clubs een mail, zodat ze zich direct kunnen inschrijven.
Via onze website rabobank.nl/horstvenray houden we je op de hoogte.

Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Youtube event
in Venray
Eind februari organiseerde ‘Venray bloeit’ voor de
2e keer een Youtube event op ons kantoor aan het
Schouwburgplein in Venray.
Honderden enthousiaste jongeren stonden in de rij voor een
meet & greet met Sara Dol, Smoare, Mertabi of Prankster.
Sommigen hadden écht klamme handen van de zenuwen.
Alle jongeren werden persoonlijk met hun idool op de foto gezet.
Foto’s zijn te vinden op facebook.com/Venraybloeit

Een mooi initiatief?
Misschien iets voor het Coöperatiefonds!
Rabobank draagt graag haar steentje bij aan het maatschappelijke, sociale en culturele leven in onze regio.
Dit doen we onder andere met het Coöperatiefonds.
Vanuit dit fonds steunen we initiatieven die gericht zijn
op het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit
van de samenleving in onze regio. Het gaat hierbij om
initiatieven waarvoor een eenmalige investering nodig
is en waarvan gedurende meerdere jaren geprofiteerd
kan worden. In 2017 hebben we maar liefst € 115.000,uitgereikt aan 22 projecten!

Wooncafé bij
Café Hulsman

Meer weten over het fonds of een project indienen?
Op onze site rabobank.nl/horstvenray tref je
onder ‘sponsoring’ meer informatie aan over het
Coöperatiefonds en de bijbehorende voorwaarden.
Ook kan je hier direct een aanvraag indienen. Ontvangen
wij je aanvraag uiterlijk 30 april via onze website, dan weet
je voor 1 juli of het project gehonoreerd is.

Kleur of Knutsel met PinPin

voorWooncafé
al je
bij
CafébijHulsman
woonvragen
Wooncafé

Café Hulsman

voor al je
woonvragen

voor al je
woonvragen

en? Bezoek dan
het Wooncafé
bij van
Café19
Hulsman
in Venray.
Vrijdag
23 maart
- 21 uur
Vrijdag 23 maart van 19 - 21 uur

Een eerste
woning
of verhuisplannen?
, terwijl je antwoord
krijgt
op alkopen
je woonvragen.
NeemBezoek
je eendan het Wooncafé bij Café Hulsman in Venray.
Een eerste woning kopen of verhuisplannen? Bezoek dan het Wooncafé bij Café Hulsman in Venray.

s mee?

We trakteren
op een
hapje
en terwijl
een drankje,
terwijl
je alantwoord
krijgt
op jealeen
je woonvragen. Neem je een
We trakteren
op een hapje
en een
drankje,
je antwoord
krijgt op
je woonvragen.
Neem

ij

We houden een tafeltje voor je vrij

actuele
loonstrook
en legitimatiegegevens
mee?
actuele
loonstrook
en legitimatiegegevens
mee?

We houden een tafeltje voor je vrij

Een aandeel in elkaar

Een aandeel in elkaar

Wekelijks Inloopspreekuur hypotheek & vermogen
Ben je verhinderd tijdens het Wooncafé op 23 maart? Bezoek dan het wekelijkse spreekuur:
• Iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• Kantoren Spoorweg 2 Hegelsom en Schouwburgplein 13 Venray
Neem wel even een actuele loonstrook en geldige legitimatie mee.

Ben jij jonger dan 12 jaar?
Dan maak jij kans op kaartjes voor Toverland!
Download de kleurpaat op rabobank.nl/horstvenray print hem
uit en kleur hem op je mooist in. Wil jij onze PinPin op een andere
creatieve manier in het zonnetje zetten? Ook dan ding je mee
voor de prijzen. Lever jouw kleurplaats of knutselwerk vóór 1 april
in bij onze bankkantoren in Horst of Venray.
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GEPLUKT Toon Rops
diploma. “Ik denk dat ik in mijn tijd
als voorzitter van de HZPC misschien
twee keer in het zwembad heb gelegen. Ik heb namelijk geen zwemdiploma”, vertelt Toon lachend.
Tegenwoordig is Toon met pensioen, maar hij zit niet stil. “Het voorzitterschap zit in ons bloed. Van mijn
familie zitten er tien van de dertien
in een bestuursfunctie en ook mijn
kinderen houden zich bezig met voorzitterschap. Het was dan ook een logische stap om voorzitter te worden van
de jeu-de-boulesvereniging.”

Caravan

Hij speelt jeu de boules en maakt beelden van steen. Hij geniet van het leven en gaat graag met zijn vrouw Thea op vakantie met de caravan.
Deze week wordt Toon Rops (79) uit Horst geplukt.
Toon komt uit een groot gezin.
Hij groeide, samen met zijn acht
broers en vier zussen, op in Ulvenhout.
“Ulvenhout is een klein dorpje tussen
Breda en de Belgische grens.
Mijn ouders hadden een vrij groot
gemengd agrarisch bedrijf. Ze hielden
varkens, koeien en kippen en hielden
zich ook bezig met akker- en tuinbouw. Het was een drukke boel.”
Toons jeugd was dynamisch, maar ook

redelijk gedisciplineerd. “In die tijd
werd van je verwacht dat je rond je
elfde ging meehelpen in het bedrijf.
Het eerste wat je leerde, was hoe je
koeien kon melken. Hier kreeg je ook
een melkdiploma voor.“
Naast dat er gewerkt werd op het
bedrijf, ging ook iedereen naar een
school die paste bij zijn eigen gedachten, kennis en ambities. “Ikzelf koos
ervoor om een opleiding te volgen in

PUZZEL

54 jaar getrouwd

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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de agrarische richting. Ik volgde eerst
cursussen en ben toen naar de lagere
landbouwschool gegaan. Daarna heb
ik mijn diploma van de middelbare
land- en tuinbouwschool gehaald en
heb ik een hele poos thuis gewerkt.
In die periode startte ik ook mijn
avondstudie mavo A en B. Vier tot
vijf jaar lang stond ik vroeg op om
te studeren en werkte de hele dag.
Ging ik’s avonds naar school en studeerde ik ’s nachts verder. In die jaren
kwam het vaak voor dat ik zelfs minder dan vijf uur mijn bed zag.”
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Op zijn 21e werd Toon een functie aangeboden bij het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie
in Wageningen. Tijdens zijn tijd bij het
instituut behaalde Toon een diploma
in techniek en arbeid. In 1962 kreeg
hij bericht dat zijn werk werd verplaatst naar Horst. Zo gebeurde het
dat in 1963 Toon een vaste aanstelling
kreeg bij het kantoor van landbouwvoorlichting en naar Horst verhuisde.
“In 1964 zijn we getrouwd en hebben
we ons eigen huisje gekocht. Na zeven
jaar ben ik gaan werken als specialist tuinbouwvoorlichting, maar mijn
vrouw en ik hebben Horst niet meer
verlaten.”
Toon ontmoette Thea op zijn
19e. “Thea was een vriend van mijn
zus. De vonk sloeg redelijk snel over
en nu is ze al 54 jaar mijn vrouw.”
Toon en Thea hebben drie kinderen. Twee dochters, Tosca en Franka,
en een zoon, Tom. “Ik ben erg trots
op mijn kinderen en ben dol op mijn
kleinkinderen.” Naast het zijn van een
familieman is Toon ook erg actief in

het verenigingsleven. “Toen we net
in Horst woonden, moesten we onszelf natuurlijk een beetje inburgeren.
In 1965 begon ik als organisatiehoofd
bij carnavalsvereniging D’n Dreumel.
Hier heb ik zestien jaar carnaval mee
georganiseerd.” Behalve de organisatie van carnaval, speelde Toon ook
nog 22 jaar lang hockey en was hij
11 jaar lang voorzitter van zwemverenigingHZPC. En dat zonder zwem-

Toon ging na zijn pensioen bij de
jeu-de-boulesvereniging en speelt
het nu bijna twintig jaar. “Ik ging op
mijn 58e met pensioen. Op die leeftijd kon ik niet echt meer hockeyen
dus zocht ik iets anders. Mijn vrouw
en ik speelden op vakantie wel eens
jeu de boules en van het een kwam
het ander.”
Op vakantie gaan met de caravan
is ook een hobby van Toon. Dan trekt
hij er samen met zijn vrouw op uit.
“Mijn pensioen is zeker niet saai.
Ik geniet van mijn voorzitterschap bij
de jeu-de-boulesclub, mijn vakanties
met Thea, mijn kinderen en kleinkinderen en mijn meest recente hobby.
Ik doe nu zeven jaar aan beeldhouwen en verras mijn familie vaak met
een beeldje dat ik heb gemaakt voor
een speciale gelegenheid, zoals het
slagen van een kleinkind of de promotie van een familielid.”
Toon is nu drie jaar voorzitter van
de jeu de boules vereniging en treedt
in 2020 af. Dan zit zijn termijn als
voorzitter erop en vindt hij het tijd om
het stokje door te geven. Maar dat is
het einde van de wereld niet. “Ik kabbel gewoon lekker voort.” En zo
geniet Toon al beeldhouwend en jeu
de boules spelend van het leven.

Botany B.V. in Meterik is een jong, energiek en groeiend
bedrijf, gespecialiseerd in expertise onderzoek
ter ondersteuning van productontwikkeling in de
glastuinbouw van o.a. bloemen, planten, groente en fruit.
We werken met verschillende teeltsystemen.
Wij zijn op zoek naar

Scholieren/
Studenten
vanaf 16 jaar

die bij ons willen komen werken
in de vakanties en op zaterdag.
Solliciteren:
Voel jij je aangetrokken tot een afwisselende baan
en heb je ‘groene vingers? Stuur dan vóór 1 april
een mail naar administration@botany.nl
en je hoort van ons!
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl
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Verzorging

Demonstratie
rozen snoeien Lottum

08
03

Open dag
Lifestyle Centre Horst
Lifestyle Centre Horst organiseert zaterdag 10 maart van 14.00 tot 17.00 uur een open dag. Per 1 februari zijn
ze gevestigd in het Communicatiehuis in Horst.

Onder het motto ‘van slapend oog tot koningin der bloemen’
organiseert Rozen- en tuinplantenspecialist Tuincentrum Lottum op
zaterdag 10 maart een rozensnoeidemonstratie.
Nu de tijd van snoeien weer is
aangebroken, wordt er gedemonstreerd hoe de verschillende type
rozen gesnoeid moeten worden.
Vaak is men te bang om te snoeien.
Zeker als vroeg in het voorjaar de
rozenstruiken al vrij snel weer
nieuwe blaadjes maken. Maar snoei
brengt niet allen groei, maar ook
bloei. Op deze dag komen onder
andere aan bod het snoeien van

grootbloemige, tros- en miniatuurrozen, maar ook van Engelse en ouderwetse rozen, heester-, klim- en
ramblerrozen. Ook wordt aandacht
besteed aan de verdere verzorging
van de roos. De demonstratie
begint om 14.00 uur. Neem voor
meer informatie en aanmelding
contact opnemen met Vic Keltjens,
077 463 1674 of via
info@tuincentrumlottum.nl

Het Lifestyle Centre Horst is
ontstaan vanuit een samenwerking
tussen lifestyle coaches Patrick
Vaassen, Maud van Lipzig, Marco
Bonn en Patricia Franssen. Ze besloten hun krachten te bundelen met het

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00
WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

gezamenlijke doel om nieuwe lifestyle coaches een goede opleiding en
mogelijkheden te bieden.
Samen hebben ze meer dan 20 jaar
ervaring in het ondersteunen van
mensen naar een bewuster en

gezonder leven. Tijdens de open
dag staat het enthousiasme en de
passie voor het vak centraal.
Meer informatie over deze
open dag is te verkrijgen via
aanmeldenhorst@gmail.com

Euregionaal ondernemersontbijt
The Green Connection
The Green Connection, een platform voor de boomteeltsector, houdt op donderdag 15 maart een bijeenkomst
bij Rötjes Young Plants in Lottum. Deze bijeenkomst start om 08.30 uur.
The Green Connection wil met
bijeenkomsten tussen Duitse en
Nederlandse boomteeltondernemers
uit het grensgebied de internationale
samenwerking bevorderen. Zij doen
dit in samenwerking met
Agrobusiness Niederrhein in de vorm

van twee gezamenlijke ontbijten
met bedrijfsbezichtiging. Het eerste
ontbijt vindt plaats op donderdag
15 maart. Peggy Leurs van
Tuincentrum Leurs Venlo gaat in op
de vraag hoe zij als tuincentrum
inspelen op de consument.

In het najaar organiseert
Agrobusiness Niederrhein deze
activiteit op een bedrijf in de
Niederrhein, voor boomteeltondernemers uit de grensregio.
Voor meer informatie en opgave
www.thegreenconnection.eu

Op ons vollegrondsgroentebedrijf in Maasbree telen we dagelijks
verse groenten voor de versmarkt en industrie. Wegens uitbreiding
van ons assortiment zijn wij op zoek naar een fulltime

ALLROUND
MEDEWERKER/
TRACTORCHAUFFEUR m/v
Wij vragen:
• Mbo werk-en denkniveau, bij voorkeur door een vakopleiding in de
richting agrarisch of loonwerk;
• Zelfstandig en proactieve instelling;
• Ervaring met het werken met moderne landbouwmachines is een pre;
• Zeer nauwkeurig kunnen werken;
• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wij bieden:
Goede beloning en een leuke functie waarbij het volop aankomt
op je capaciteiten en deskundigheid als allround medewerker/
tractorchauffeur.
Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief naar info@groentemakers.nl
Reageer alleen als je echt relevante ervaring hebt!
Meer informatie:
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op onze website.

WWW.GROENTEMAKERS.NL

Nieuwe huurwoningen in
woongebied De Afhang Horst
Wethouder Bob Vostermans en de familie Cox-Vullings ondertekenden vrijdag 2 maart het
contract voor de bouw van huurwoningen. Het particulier initiatief zorgt voor vier levensloopbestendige huurwoningen in woongebied De Afhang in Horst. Deze woningen worden gevestigd in
een langgevelboerderij.
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Nieuwe stap Zaal Debije
Tinny Verhagen, bedrijfsleider van Zaal Debije in Hegelsom, gaat verder als zelfstandig ondernemer.
Hiermee hopen stichting Parochiehuis en Verhagen Zaal Debije zich nog verder op de kaart te zetten.
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Mega Carbootsale
Horst 2018
De Mega Carbootsale vindt vanaf maandag 2 april plaats op het
evenemententerrein Kasteelpark Ter Horst in Horst. Het evenement is
twee keer per maand, terugkerend in de maanden april tot en met
oktober.

Ondernemer Tinny Verhagen en
voorzitter stichting Parochiehuis Wim Keijsers (rechts)
Zowel de stichting Parochiehuis,
als Tinny Verhagen zelf laat weten
verheugd te zijn met deze nieuwe
stap. Voorzitter Wim Keijsers:
“Het beste van twee werelden blijft
behouden: verenigingen kunnen ook
in de toekomst hier terecht en Tinny

krijgt nóg meer ruimte om te ondernemen.” Verhagen: “Hegelsom is een
actief dorp, waar van alles georganiseerd wordt. Met mijn eigen horecabedrijf kan ik daar een hele mooie rol in
vervullen.” Hij zet daarbij zowel in op
de zakelijke als particuliere bezoeker:

“Naast het feit dat ik zelf diverse
activiteiten zal gaan organiseren staat
de deur ook vooral wagenwijd open
voor iedereen die op zoek is naar een
mooie locatie met alles erop en eraan.
Er is immers niets mooiers dan mensen bij elkaar brengen.”

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

De megarommelmarkt telt iedere
keer meer dan vierhonderd particuliere standhouders. De brede paden
zorgen ervoor dat het bij drukte nooit
dringen wordt. Daarnaast is het

aanbod divers: kinderspeelgoed,
boeken, platen, huishoudelijke
apparaten, kleding, maar ook vele
retro stukken. Meer informatie is te
vinden op www.carbootsalehorst.nl

Groen gazon is haalbaar!
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Door: Johan van den Beuken medewerker Welkoop
Hoe dan, zul je je afvragen? Het gaat niet vanzelf je zult er wel wat voor
moeten doen. Kalk strooien, verticuteren, doorzaaien, bemesten, als je
tijdig de juiste stappen onderneemt krijg je een perfect gazon. Wanneer
doe je wat?
Meestal ontstaan er na het
verticuteren kale plekken in het
gazon. Niet schrikken! Door wat
graszaad bij te zaaien en te bemesten
is dit zeer snel weer dichtgegroeid.
Bemesten kun je met een organische
mest, deze meststoffen komen
Het is heel belangrijk om iedere
langzaam vrij waardoor deze mest
winter kalk te strooien. Als je
tot drie maanden werkt. Deze mest
dat nog niet gedaan hebt is dat
werkt door de organische stof ook
geen probleem, want er zijn ook
bodemverbeterend. Kunstmest kan
kalksoorten die sneller werken en die ook gebruikt worden maar is door
je nu ook nog kunt strooien.
zijn heftige, korte werking minder
Op een droge dag in maart of
goed voor de bodem. Een gazon
begin april, als de temperaturen
gebruikt veel voeding en daarom
wat aangenamer worden, dient het
zijn meerdere bemestingen per
gazon geverticuteerd te worden.
jaar een must om een mooi groen
Verticuteren is het bewerken van het gazon te houden. Het aantal keren
gazon met een messenrol of hark,
bemesten is afhankelijk van de
waardoor de bovenste laag van de
soort meststof die je gebruikt. Wil je
grasmat wordt ingesneden en mos
een geheugensteuntje voor de te
wordt verwijderd. Hierdoor krijgt
ondernemen stappen meld je dan aan
de grasmat licht en lucht tot aan de
voor onze gazonwekker op Welkoop.nl
Afhankelijk van het weer begin je
wortelaanzet. Een verticuteermachine
in maart met grasmaaien. Boven een
is bij ons te huur of te koop.

temperatuur van 6 graden begint
het gras te groeien, de ideale
temperatuur voor gras is tussen de
12 en 20 graden. Maai de eerste
keren niet te kort, maar houdt de
lengt op 5 à 6 centimeter. Daarna kun
je het gras op ongeveer 3 à 4
centimeter hoogte maaien. Maai je
het gras te kort dan ziet het er kaal
uit en krijgen mos en onkruid meer
kans om te groeien. Tijdens het
seizoen maai je minstens één keer
per week, dan blijft het gazon mooi.
Wij staan klaar om u een advies
op maat te geven.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Neusstick

Edelstenen
Etherische oliën
ideaal voor
Bloesem remedies
eg
onderwcelzouten
Schüssler
• Bevrijdt en opent de luchtwegen.
• Met eucalyptus en pepermunt.
• 100% biologisch.

van € 7,90 voor
Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
T 077 467 22 22 www.welkoop.nl

€ 5,

75

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
16.00
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Je komt niet meer toe
aan echte sociale contacten’
Facebook, Twitter, Instagram: sociale
media spelen een grote rol in ons dagelijks
leven. Massaal delen we ons privéleven op
het internet en proberen zoveel mogelijk
‘likes’ te scoren. Maar ondanks de naam
sociale media, maken ze ons niet socialer
vindt 62 procent van de inwoners van Horst
aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Het sociale medium Facebook wordt verreweg het meest gebruikt in Horst aan de Maas.
Verder communiceren we veel met WhatsApp
en zorgen we ervoor dat onze LinkedIn-pagina
up-to-date blijft. Gemiddeld besteden we één
uur per dag aan sociale media. Toch is er nog
ruim een kwart van de inwoners dat aangeeft
hier nooit gebruik van te maken. “Gewoon een
praatje met iemand face-to-face of per telefoon
spreekt mij veel meer aan”, vindt deze persoon.
Sociale media maken ons, ondanks de naam,

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
22%
Oneens
16%

Eens
62%

Sociale media
maken asocialer
juist asocialer vindt 62 procent. Wie alleen
maar communiceert via Facebook of WhatsApp

mist daardoor de non-verbale signalen, zoals
Je moet overal met de neus bovenop zitten.
gezichtsuitdrukkingen. “Deze manier van comAls ik zie hoeveel mensen in de auto achter het
stuur zitten te spelen met hun telefoon, maak ik
municeren gaat gevoelloos, je kan de medemij steeds meer zorgen om de veiligheid. Ik vind
mens niet in de ogen zien hoe de reacties zijn,
dit zeer verontrustend”, zegt iemand. Een ander
geen arm om iemand heenslaan als dat nodig
voegt toe: “Gisteravond
is”, geeft deze persoon
ben ik naar een musiaan. “Ga je uit eten, dan
‘Anonimiteit is vrijbrief voor
zie je daar jonge (en
cal
geweest. Voor de
asociaal gedrag’
soms ook oudere) stellen
voorstelling, tijdens de
‘Oorzaak ligt toch echt bij jezelf’ pauze en direct na de
tegenover elkaar zitten
met hun smartphone in
voorstelling zit bijna
‘Met elkaar praten
de hand en maar ‘typen’.
iedereen op Facebook
wordt moeilijk’
Tegen elkaar wordt niks
of WhatsApp. Kun je ook
gezegd”, vindt een ander.
nog genieten van een
“Je komt niet meer toe aan echte sociale contac- musical zonder dat meteen op sociale media te
ten.” Een verslaving aan sociale media moet dan delen? Ik gelukkig wel.”
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
ook als een serieus probleem worden gezien,
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
vindt 82 procent, in hevigheid zelfs te vergeTopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmellijken met rook- en drugsverslaving. “Je meent
dat je elke minuut van de dag van alles moet
den voor de volgende enquête, kijk op
weten wat er gebeurt en dat je bereikbaar bent. www.tiphorstaandemaas.nl

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten
bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als
rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Loze beloften in verkiezingstijd
Ook in onze gemeente Horst aan de Maas is de verkiezingsstrijd
losgebarsten. Er worden vele beloften gedaan en de zittende politieke
partijen beloven wederom beterschap en alles gewoon samen te doen,
dat iedereen mee telt en zetten plaatselijke bekende personen op
gigantische reclameborden.
Elke partij wil zoveel mogelijk
zieltjes winnen. Is het niet beter
partijen te beoordelen op hun programma en hetgeen zij in de afgelopen jaren hebben laten zien?
Zo hebben de huidige bestuur-

ders van Essentie, PvdA en CDA
vergunningen verleend voor
megastallen als het NGB en Ashorst.
Zij hebben ook geen bezwaar tegen
de gigantische mestfabriek RMS aan
de Horsterweg, die voor 90 procent
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gereinigde en verwerkte mest als
afvalwater mag gaan lozen. Zij zijn
mede verantwoordelijk voor de stank
uit Monaghan, de mestopslag aan
de Hamweg, het recreatieve zwembad dat verloren dreigt te gaan en de
afbrokkeling van gezondheids- en de
ouderenzorg. Het gebrek aan beleid
geeft geen vooruitzicht op minder
uitstoot van fijnstof ter verbetering
van de luchtkwaliteit en ook de stank
is soms niet te harden. Dit schaadt de

gezondheid van alle inwoners.
Daarnaast hebben de vele initiatieven als Californië, Trade Port Venlo
en zelfs de Floriade de burgers en
ondernemers niet gebracht wat door
politici is beloofd. Het wantrouwen
in de politiek is de afgelopen jaren
gevoed door handelen van politici
op het pluche. “Ze toch doen wat ze
willen”, is een veelzeggende kreet
onder de bevolking. Daarom is het
advies vanuit Behoud de Parel om

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

partijen af te rekenen op hun daden
in het verleden. Laat uw stem niet
leiden door een uitje met hapje
of drankje en loze beloften, maar
breng uw stem op 21 maart uit op
basis van ervaringen. Zo laat u ook
die schreeuwende, geldverslindende reclame links liggen.
André Vollenberg
namens Behoud de Parel
Witveldweg, Grubbenvorst

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Drugsoverlast moet door de regio gedragen worden
Iets meer dan de helft van het aantal stemmers op de poll van twee weken
geleden vindt dat drugsoverlast niet door de hele regio gedragen moet worden. Dit zorgt er voor dat drugstoeristen hun weg naar Horst weten te vinden,
waardoor op die manier het probleem alleen maar verschoven wordt. Dan is het
beter dat dit probleem zich in één gemeente concentreert, waardoor ze er daar
de focus op kunnen leggen. De overige 41 procent kan zich echter wel vinden in
de redenering van een Venlonaar, die bij gemeente Horst aan de Maas een aan-

vraag geeft ingediend voor het vestigen een coffeeshop. Aanleiding hiervoor is
dat de vraag naar softdrugs momenteel groter is dan het aanbod. De Venlose
aanvrager geeft hierbij aan dat dit leidt tot illegale verkoop, wat weer drugsoverlast tot gevolg heeft. Één coffeeshop in Horst aan de Maas zou volstaan
om aan de vraag te voldoen. Zo wordt de problematiek door de regio gedragen wordt, waardoor de overlast zich niet ophoopt in één gemeente. Gemeente
Horst aan de Maas heeft overigens de aanvraag afgewezen.

Ik heb het gevoel dat mijn stem telt
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De strijd om de kiezer woedt inmiddels in alle hevigheid. Manifestaties,
flyeracties en ouderenmiddagen: de politieke partijen halen alles uit de kast
om er maar voor te zorgen dat de inwoners van Horst aan de Maas op 21 maart
op hen stemmen. Er zijn stemwijzers die het ons makkelijker moeten maken om
een keus te maken en wie het aandurft worstelt zich door de zes verkiezingsprogramma’s heen. Je wilt er namelijk wel voor zorgen dat jouw stem naar de
juiste partij gaat. Want, roept de politiek, jouw stem telt. Er wordt geluisterd

naar wat het volk wil en waar ze juist op tegen is. Jouw mening wordt gewaardeerd en meegenomen in de plannen, beloven de partijen. Maar dat is toch
allemaal verkiezingspraat? Loze beloften die, zodra de coalitie is gevormd, al
weer vergeten zijn. Nu kom je ze op welke buurtvergadering tegen, maar na de
verkiezingen verdwijnen de partijleden weer langzaam naar de achtergrond.
Dan kun je roepen wat je wilt, maar wordt er toch niet geluisterd.
Ik heb het gevoel dat mijn stem telt. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 09) > Ambtelijk taalgebruik hoort bij de overheid > eens 38% oneens 62%

Crist Coppens
Alleen dinsdag 13 maart 2018

braadworst
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

vacature

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

www.haardstede.nl

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek, groei, ontwikkeling en zelfontplooiing,
voor de volgende functie:

COMMERCIEEL TECHNISCH
MEDEWERKER BINNENDIENST
Je bent de spil in het web tussen verkoop en productie,
waarbij de onderstaande kernwoorden op jou van
toepassing zijn:
• Uitstekende contactuele eigenschappen
• Commercieel geschoold en een grote affiniteit
met techniek of technisch geschoold met veel interesse
in commercie
• Hbo-niveau
• Sterk analytisch vermogen
• Teamplayer

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

werken

America Tel. 06-12359686
m/v

Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen een
gedreven team, waarbij jouw mening zeer gewaardeerd
wordt. Zie ook onze website: www.vullings-horst.nl

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke ontwikkeling middels training. Veder bieden wij goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden.
Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact op met
de heer J. Evers, tel. 077-3982235 of stuur je sollicitatie
naar: J.evers@vullings-horst.nl

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Balans
Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op aanstaande woensdag 21 maart,
vindt ook het referendum
plaats waarin we vóór of
tegen de sleepwet stemmen,
een keuze die je niet zo maar
één twee drie kunt maken.
De laatste weken ben ik me
daarom aan het verdiepen in
deze sleepwet en ik moet
zeggen: de keuze valt me
zwaarder dan verwacht.
Zo’n drie weken vóór het referendum weet ik het écht nog
niet. Ik snap dat het nodig is om
de wet aan te passen aan de
moderne communicatietechnologieën, maar ik snap ook de
angst die deze aanpassingen
met zich meebrengen. In het
kort betekent de sleepwet
namelijk dat de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, die er zijn
om onze veiligheid te garanderen, meer bevoegdheden krijgen. Onder die bevoegdheden
valt onder andere dat er online
communicatie mag worden
afgeluisterd, ook van niet-verdachte burgers. Dat brengt de
terechte angst met zich mee dat
onze persoonlijke gegevens in
verkeerde handen vallen.
Maar zo zwartwit is het niet.
In de wet zijn namelijk ook
strikte protocollen opgenomen,
die ervoor zorgen dat de diensten niet zo maar de gegevens
van iedere willekeurige burger
kunnen krijgen. En misschien
heiligt het doel, namelijk het
beschermen van onze veiligheid,
in dit geval wel de middelen.
Als deze wet terreur kan voorkomen, wie ben ik dan om daar
tegen te zijn?
Een goede balans vinden
tussen veiligheid en privacy is
een van de moeilijkste dingen
die er is, maar tegelijkertijd ook
een van de belangrijkste.
Daarom is het goed dat we de
kans krijgen om de balans
bepalen met heel Nederland en
dat iedereen een stem krijgt in
deze beslissing. Ik ga daarom
nog even heel goed nadenken
over wat ik ga stemmen op
21 maart. Hopelijk doen jullie
dat ook.
Aniek
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeenteraadsverkiezingen
2018 / Referendum Wiv 2017
Stemmen bij volmacht

via onze website. Het formulier dient u uiterlijk

De burgemeester van de gemeente Horst aan

vrijdag 16 maart 2018 ingevuld retour te

de Maas maakt bekend dat het mogelijk is om

mailen. U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart

bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen

2018, 12.00 uur, persoonlijk een vervangende

en het referendum Wiv 2017, op woensdag

stempas aanvragen tijdens de openingstijden

21 maart 2018, per volmacht te stemmen.

van Team KCC/Burgerzaken. Vindt u uw “oude”
stempas toch nog terug? Dan kunt u daarmee

Machtiging door overdracht van de

niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe

stempas (onderhandse volmacht)

stempas.

De kiezer kan (na ontvangst van de stempas)

Word vrijwilliger!

HORST AAN DE MAAS

www.brandweer.nl/limburg-noord

Aanvang 20.00 uur

Raadsvergadering
13 maart 2018

tot en met de dag van de stemming, zelf een

Stemmen in een andere

andere kiezer machtigen door de stempas aan

Nederlandse gemeente

die kiezer over te dragen. Hiervoor vult u de

Als u zelf uw stem wilt uitbrengen in een

achterzijde van de stempas in en zet beiden uw

andere Nederlandse gemeente dan dient u een

handtekening. Een onderhandse volmacht kan

zogenaamde ‘kiezerspas’ aan te vragen. Dit is

Burgerpodium

alleen worden gegeven aan een andere kiezer

alleen mogelijk voor het referendum Wiv 2017

Wilt u het woord voeren neem dan vóór de

uit de gemeente Horst aan de Maas. Vergeet

en niet voor de gemeenteraads-verkiezingen.

vergadering contact op met de griffier, de heer

• Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het

niet een kopie van een geldig of maximaal 5 jaar

Het formulier hiervoor is te verkrijgen op het

R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28

bestemmingsplan Windpark Greenport

verlopen, identiteitsbewijs mee te geven aan

gemeentehuis of u kunt het zelf downloaden

91 of email: griffier@horstaandemaas.nl

de gemachtigde. De kopie moet hij/zij, naast

via www.horstaandemaas.nl/verkiezingen.

zijn eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het

U dient het verzoek uiterlijk vrijdag 16 maart

Op de agenda staan onder andere de volgende

stembureau bij het stemmen. Een onderhandse

2018 in te leveren bij de gemeente door het te

onderwerpen:

volmacht kan ook weer worden ingetrokken

mailen naar gemeente@horstaandemaas.nl.

• Voorstel tot het vaststellen van het

door de volmachtgever, hiervoor vraagt hij zijn

Bij toekenning van het verzoek ontvangt u een

stempas terug bij de gemachtigde.

‘kiezerpas’. U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart

Venlo - deelgebied Horst aan de Maas.
• Voorstel tot het vaststellen van de Visie
gebiedsontwikkeling De Peelbergen.
• Voorstel tot vaststelling van het
Koersdocument implementatie

bestemmingsplan Kerkeveld, P2, Horst.
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen

Omgevingswet.
• Voorstel tot het instemmen met de

2018, 12.00 uur, persoonlijk een kiezerspas

van het bestemmingsplan Vonkelweg 1,

ontwikkeling van het lokale “gastheerschap”

Schriftelijke volmacht

aanvragen tijdens de openingstijden van Team

Broekhuizen.

voor Horst aan de Maas.

Een ‘schriftelijke volmacht’ aanvragen voor een

KCC/Burgerzaken.

andere kiezer uit Horst aan de Maas kan:

• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan Kloostertuin Tienray

De vergadering is ook live in video te volgen

2018.

via de website www.horstaandemaas.nl .

als het niet mogelijk is iemand onderhands te

Gewijzigde stembureaulocaties

machtigen omdat u bijvoorbeeld al op vakantie

Voor de komende verkiezingen zijn de volgende

bent voordat uw stempas wordt bezorgd; of

stembureaulocaties gewijzigd ten opzichte van

van het bestemmingsplan Kerkbosweg 22

De stukken voor deze vergadering kunt u

als u zelf geen identiteitsbewijs heeft.

vorige verkiezingen:

America.

inzien in de informatiehoek in de publiekshal

• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van

Voor het referendum Wiv 2017 kunt u wel een
kiezer uit een andere gemeente schriftelijk

Stembureau 2:

machtigen. Het formulier hiervoor is te

Was:

verkrijgen op het gemeentehuis of u kunt het

Wordt: Sporthal De Berkel, Linnenstraat 20,

zelf downloaden via www.horstaandemaas/

• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen

het bestemmingsplan Horsterdijk 43 Lottum.

van het gemeentehuis, in de bibliotheek en op
de website www.horstaandemaas.nl

Mèrthal (Horst)
5961 HA Horst

verkiezingen. U dient het uiterlijk vrijdag 16 maart
2018 ingevuld en door beiden ondertekend te

Mobiel stembureau:

mailen naar gemeente@horstaandemaas.nl.

• van 07.00 tot 09.00 uur

Bij toekenning van het verzoek ontvangt de

• en van 16.00 tot 19.00 uur op het NS-station,

gemachtigde een zogenaamd ‘volmachtbewijs’
waarmee hij/zij uw stem kan uitbrengen.

Stationsstraat 149, 5963 AA Hegelsom.
• van 10.00 tot 15.00 uur in
gemeenschapshuis ‘De Smêlentôs’,

De gemachtigde dient de volmachtstem tegelijk

Patersstaat 22, 5977 NM Evertsoord.

Bekendmakingen

met zijn/haar eigen stem uit te brengen.
Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten

Een overzicht van alle stembureaus vindt

aannemen. De volmachtgever kan de

u op https://waarismijnstemlokaal.nl, op,

schriftelijke volmacht niet intrekken of zelf aan

onze website en op de achterkant van de

de stemming deelnemen.

kandidatenlijst.

Vervangende stempas aanvragen
Hebt u op 7 maart 2018 nog geen stempas

Op uw stempas wordt aangegeven wat voor u

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

het dichtstbijzijnde stembureau is. Maar u kunt

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

ontvangen of bent u de stempas kwijt, dan

uw stem uitbrengen in elk stembureau binnen

kunt u een vervangende stempas aanvragen

de gemeente Horst aan de Maas.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

17 maart: gratis compost

America

Horst

Meerlo

Hoebertweg

Schoolstraat 21

De Cocq van Haeftenstraat 17

Tuinderslaan 84+86
Griendtsveen

De gemeente Horst aan de Maas doet dit jaar weer mee aan de Landelijke Compostdag.
Zet het vast in uw agenda!

de gemeente tussen 08.00 en 15.00 uur gratis

Ga voor meer informatie naar

compost ophalen aan de Songertweg in Horst.

www.horstaandemaas.nl.

St. Jorisweg 70

Sevenum
Vinkepas 16

Kronenberg
Hegelsom

Op zaterdag 17 maart kunnen de inwoners van

Witveldweg 92

Kanaalweg 14

Snelkensstraat 16

Blaktdijk 52
Tienray
Nieuwe Baan 56

15

Dijkversterking Grubbenvorst-Lottum

BouwApp

In Lottum wordt nu gestart met de resterende kapwerkzaamheden voor de dijkversterking van Lottum en Grubbenvorst.

mogelijkheid om het project 'Dijkversterking Grubbenvorst-

Daarnaast worden, voor de aanvoer van klei, laad- en loslocaties ingericht aan de westoever van de Maas. Hiervoor wordt groot

Lottum" te volgen via de Bouwapp op de smartphone of

materiaal zoals rupskranen en grondkarren ingezet.

tablet. Met de BouwApp wordt u op de hoogte gehouden

Voor de omgeving en alle belangstellenden is er de

over de status van het project en de laatste ontwikkelingen.
Tevens worden er foto's gedeeld over de werkzaamheden.
U kunt de app downlaoden via de App Store of Play Store.
Zodra u de app heeft kunt u via de zoekfunctie zoeken
naar 'Dijkversterking Grubbenvorst-Lottum'.
Wekelijks spreekuur
Heeft u vragen? Of wilt u graag meer weten over het
project? Vanaf 6 maart 2018 is er iedere dinsdagmiddag
van 14.00-16.00 uur het inloopspreekuur in het
voormalige gemeentehuis van Grubbenvorst, waar de
omgevingsmanager u graag te woord staat.
Tevens kunt u de omgevingsmanager bereiken via
prio@prio2.nl of 06-23011615.
Voor meer informatie kunt u zich ook aanmelden voor de
nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl
Waterschap Limburg is de opdrachtgever voor de
dijkversterking Grubbenvorst-Lottum.

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Autobedrijf

Fer van Lin

Klikgebit en Kunstgebit

• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

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

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

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

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

Verkiezingscampagne komt op stoom
Nog dertien dagen en dan mag u uw stem uit brengen. Als SP zijn
we er helemaal klaar voor. We hebben een website voor u gemaakt
(horstaandemaas.sp.nl/) met informatie over ons programma, de kandidaten en de SP-verkiezingscampagne.
Vindt u ook dat er écht iets moet
veranderen? Dat er bijvoorbeeld
meer woningen moeten komen,
vooral sociale huurwoningen, zodat
we niet meer geconfronteerd worden
met die lange wachtlijsten? Vindt u

het ook tijd worden dat we stoppen
met het steeds maar verder uitbreiden
van de Intensieve Veehouderijen en
Mestvergistings-installaties? Denkt u
dat ‘zorg’ een recht moet zijn? Bent u
er hartstikke van overtuigd dat

‘Zwembad de Berkel mót Bliêve’?
Vindt u het ook van de zotte, dat de
winkeliers steeds meer gepusht
worden zondags de winkels open te
houden, terwijl zij toch ook wel eens
een dagje van de rust mogen genieten?
Als u alles met ‘ja’ beantwoordt, is
de kans groot dat uw mening overeen
komt met de meningen die de SP
uitdraagt in de gemeenteraad.

En misschien bent u het wel op veel
meer punten met de SP eens. Sterker
nog: misschien vindt u wel dat de SP
nu eindelijk maar eens aan de knoppen moet zitten en deel moet gaan
uitmaken van het College van B&W.
Stem dan op de SP.
Hoewel de SP bij de vorige verkiezingen als tweede uit de stembus te
voorschijn kwam, wisten CDA, Essentie
en PvdA de SP buiten het college te

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
De verkiezingen komen eraan. Je merkt het. Posters, advertenties,
filmpjes, face book, debatten. Alle partijen zetten hun beste beentje
voor. Maar praatjes vullen geen gaatjes. Naast de gevestigde orde CDA,
Essentie, PvdA en SP zien we de VVD en de nieuwe frisse combinatie van
D66 + Groen Links. Er valt wat te kiezen. De tijd is rijp voor een nieuw en
ander geluid.
In Horst aan de Maas is het best
goed leven en wonen. Maar we
staan op een tweesprong. Gaan we
door op huidige weg of stellen we
eindelijk écht onze gezondheid
voorop: minder dieren, minder mest,

meer natuur, minder blokkendozen en
geen verrommeling van het landschap. We hebben grote zorgen over
de intensieve veehouderij en de
gevolgen voor onze gezondheid en
leefbaarheid. Om maar niet te spreken

over de mestfraude en de te bouwen
mestfabriek. Ongebreidelde ruimte
voor de agrarische ondernemers
betekent nog meer dieren. D66+Groen
Links zegt duidelijk nee: wij kiezen
voor gezondheid en duurzaamheid.
Een ander duidelijk verschilpunt is
het zwembad. CDA, PvdA en Essentie
willen een nieuw bad maar durfden
dat niet te beslissen voor de verkiezingen. D66 + Groen Links vindt dat
de 12 miljoen euro die een nieuw
zwembad extra kost beter gebruikt

kan worden. Bijvoorbeeld voor onze
accommodaties en gemeenschapshuizen. En voor wonen. Er valt dus iets te
kiezen. Tip: vul voor meer verschilpunten de stemwijzer in.
En stemt u op een persoon omdat
die volgens u veel doet voor de
gemeenschap besef dan wel dat u
daarmee ook op het programma van
die partij stemt.
Jos Gubbels,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

houden. Dat moet deze keer niet
gebeuren. Maak met uw stem van
de SP de grootste partij in Horst aan
de Maas. Dan komt er een socialer,
zorgzamer, mens- en milieuvriendelijker en veiliger Horst aan de Maas.
Daar kunt u op rekenen. Wij rekenen
op u.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Kansen voor Afslag10
Hoe afgraving voor een autosnelweg kan leiden tot een recreatief en
sportief topgebied voor iedereen in Horst aan de Maas. Afslag10.
Het samenwerkingsverband van
verenigingen, ondernemers, onderwijs en overheid dat grootse en
gelukkig ook kleine plannen heeft
voor het gebied van de Kasteelse
Bossen tot het Dendron college.
Een gebied waar onderwijs, sport,
natuur en toerisme elkaar vinden.
Als actief recreatief sporter en als
gemeenteraadslid ben ik zeer onder
de indruk van de denkkracht en

creatieve actie die al dagelijks haar
meerwaarde bewijst. Tijdens de ruim
dertig kilometer die ik elke week door
onze gemeente hardloop kom ik
geregeld in het Afslag10 gebied.
Uitlopend op weg naar huis langs de
hockeyvelden en de sporthal bij het
Dendron of intervallend door de
Kasteelse Bossen. Een broedplaats van
sport, recreatie, natuur en cultuur. Ruim
70 deelnemende partijen vertegen-

woordigen 8.000 sporters, 1.400
vrijwilligers, 3.000 leerlingen en 525
werknemers. De PvdA koestert samenwerkingen waarin partners over hun
eigen grenzen kijken en praktische
slimme afspraken maken. Samen
maken ze de ludieke Nieuwjaarsduik
blijvend mogelijk. Of Sportimpuls,
waarbij samen met 40-plussers de
sportaanbieders in Afslag10 een laagdrempelig sport- en beweegaanbod
leveren in de vorm van activiteiten,
modules en flexibele lidmaatschappen. Nu ligt de vraag voor vanuit

baasjes om samen een hondenspeelweide in te richten. Op zaterdag 10
maart van 13.30 tot 15.30 uur op het
evenemententerrein in de Kasteelse
Bossen, wordt proef gedraaid. Gewoon
slim samen de krachten bundelen.
Samen uitdagende toekomstplannen
verkennen, want Afslag10 is veel meer.
Die ambitie stralen de gedreven initiatiefnemers uit. De schouders onder
mooie kansen. Niet langer ieder voor
zich in faciliteiten, maar samen onder
één dak waar dat kan. Met behoud van
clubidentiteit en de nuchtere cultuur

van Horst aan de Maas, maar bouwend op de unieke kansen die
partners met elkaar verwoorden.
Ik word blij van de ideeën die
geschetst worden, voor iedereen in
Horst aan de Maas. Waarbij gebouwen
niet het doel zijn, maar een middel
om het maximale uit de kansen van
Afslag10 te halen. Daar open naar
kijken, aan meedoen en als gemeenteraad over besluiten is mijn insteek
en geeft mij energie. Jou ook?
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Toekomst voor intensieve veehouderij
De intensieve veehouderij is een gevolg van noodzakelijke schaalvergroting om het hoofd boven water te kunnen houden onder toenemende concurrentie. Soms vindt schaalvergroting ook plaats door
sturing van overheden, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van bedrijven
in verband met overlast.
Ondernemers hebben dan vaak
de keuze van opschalen of stoppen.
Je ziet het in alle sectoren, dus ook
in de agrarische sector. Vijftig jaar
geleden kende de regio nog
honderden champignon-, tuinbouw- en veeteeltbedrijven.

Inmiddels is dit tot enkele tientallen
gereduceerd, maar de totale productiecapaciteit is verveelvoudigd.
De VVD Horst aan de Maas is
niet voor verdere ongebreidelde
uitbreiding van de intensieve
veeteelt. Maar, als (kleine) bedrijven

verplaatst of samengevoegd kunnen
worden waardoor de overlast
afneemt, moeten mogelijkheden
binnen onze gemeente worden
bekeken om hier medewerking
aan te geven. Dergelijke bedrijven
zouden dan verplaatst kunnen
worden naar de zogeheten
Landbouw Ontwikkelings Gebieden
(LOG’s), waar de nieuwste technieken
toegepast kunnen worden ter
beperking van de overlast.
Voor intensieve veeteeltbedrijven

van buiten de gemeente die zich
hier willen vestigen zal in principe
geen plaats zijn. De VVD vindt
dat Horst aan de Maas al meer
dan ruim voorzien is van deze
bedrijfstak. Wel zullen eerder
gemaakte afspraken moeten worden
nagekomen, want de gemeente
zal te allen tijde een betrouwbare
partner moeten zijn. Gewoon. Doen.
Twan Hoeijmakers,
VVD Horst aan de Maas

Minder politiek, meer inhoudelijke afwegingen!
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Ik ben Jeroen Brouns, 37 jaar en
woonachtig in Horst.
Ik ben getrouwd met Yvonne
en we hebben twee zoontjes. Als zelfstandig consultant werk ik binnen de
vastgoed- en corporatiesector. Daarbij
help ik mensen en organisaties in het
realiseren van een vastgoedstrategie,
vanuit maatschappelijke betrokkenheid en met een nuchtere en zakelijke aanpak. Dat geeft mij energie.
Ik heb me gespecialiseerd in interim-

management, transactiemanagement
en investeringsvraagstukken. Daarnaast
ben ik toezichthouder in het Speciaal
Onderwijs. Ik ben trots op onze
gemeente. Ik kom voor mijn werk
regelmatig in de Randstad. Horst aan
de Maas en de regio Noord-Limburg
roept daar niet direct een dynamisch
beeld op. Onterecht, want dit is veelal
ingegeven vanuit onwetendheid.

Misschien zijn we te bescheiden.
De projecten hier zijn qua omvang en
inhoud echt niet minder dan activiteiten elders in Nederland. Die projecten
krijgen echter veel meer media-aandacht. Wij meer van het type ‘niet
(te veel) lullen maar poetsen’. Dat is
wat mij betreft ook de kracht van Horst
aan de Maas. Daar mogen we best
openlijk trots op zijn. En nee, we zijn
nog niet klaar. Vanaf de oprichting ben
ik betrokken bij Essentie. Veelal
bestuurlijk. Sinds 1,5 jaar ook actief in

de commissie samenleving. De focus
van mij ligt daarbij op de combinatie
tussen inhoudelijke afweging en
verstandige keuzes voor de lange
termijn. Duurzaam investeren in
mensen en vraagstukken vanuit een
inhoudelijke visie. Juist deze rol zou ik
ook als raadslid willen vertolken.
Minder politiek, meer inhoudelijke
afwegingen.
Jeroen Brouns,
Kandidaat nummer 4 Essentie
Horst aan de Maas

Onze Groene Agenda
Wist u dat groen in de openbare ruimte en op particulier terrein van
onschatbare waarde is? Groen heeft heel veel positieve eigenschappen.
Groen zorgt voor een gezonde woon- en leefomgeving. Het zorgt voor
biodiversiteit waardoor insecten, de bijenstand en andere dieren goed
kunnen gedijen. In mooi onderhouden groene wijken vindt minder
vandalisme plaats. Bovendien stijgen woningen in groene wijken in
waarde.
Wist u dat bomen voor verkoeling zorgen in hete zomers? En dat
groene tuinen en perkjes heel veel
regenwater kunnen opnemen bij
hevige buien? Bomen filteren zelfs
fijnstof uit de lucht en zetten CO2 om
in zuurstof. Daarom heeft het CDA in

2016 een aanzet gegeven om te
komen tot vernieuwend groenbeleid.
Stoppen met steeds verder bezuinigen
op het groen in de openbare ruimte.
Groen is niet alleen een kostenpost,
maar moet ook vertaald worden naar
opbrengsten. Onze aanzet heeft geleid

tot de Groene Agenda van Horst aan
de Maas. Wij willen een beweging op
gang helpen waarmee we samen met
dorpen, wijken, verenigingen, vrijwilligers en bedrijven gaan zorgen dat
onze gemeente groener, gezonder en
mooier wordt. We willen kinderen
weer vertrouwd maken met de natuur.
Inwoners enthousiasmeren om tuinen
te beplanten in plaats van te betegelen. Met slimme plannen, cofinanciering én zelfwerkzaamheid kunnen we
samen veel bereiken. Het CDA heeft
de eerste aanzet gegeven. Laten we
dit samen vervolg geven. Gewoon

samen doen. Kiest u voor een groene
gemeente? Kies dan CDA op 21 maart.

Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas
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Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Referendum: Sleepnet of vangnet?
Inwoners van Horst aan de Maas stemmen op woensdag 21 maart niet alleen voor de nieuwe gemeenteraad,
maar mogen net als de rest van Nederland ook in een raadgevend referendum hun mening geven over de
nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Maar wat houdt die nieuwe wet nu precies in? HALLO Horst
aan de Maas legt het uit.
De Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gaat over het
werk van Nederlandse inlichtingen- en
veiligheidsdiensten als de AIVD
(Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst) en MIVD (Militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst).
In de wet staat beschreven wat hun
taken zijn en welke middelen zij wel
en niet mogen inzetten. Hun opdracht?
De veiligheid in Nederland helpen te
beschermen door het verzamelen en
analyseren van allerlei gegevens.
Dan gaat het bijvoorbeeld over dreigingen en risico’s voor de samenleving
en terrorisme.

Oude wet (2002)
De nieuwe wet gaat de huidige
wet uit 2002 vervangen. Deze was
volgens de regering verouderd.
De manier van informatie uitwisselen is sinds die tijd enorm veranderd,
stelt deze. Waar vroeger alles nog via
de lucht, via de ether, verliep, communiceren we tegenwoordig grotendeels via internet. In plaats van via
de ether, loopt de meeste informatie
afkomstig van smartphones, laptops
en andere apparaten nu via glasvezel- of koperkabels. Vanuit de wet uit
2002 mogen de AIVD en MIVD deze
kabelgebonden communicatie maar
beperkt onderscheppen. Dat mag nu
namelijk alleen nog maar ‘gericht’.
De communicatie moet in dat geval
gekoppeld zijn aan een bepaalde
persoon of organisatie, zoals bij het

aftappen van telefoon- of emailverkeer van en naar een bepaald nummer of IP-adres. Het gevolg is dat het
merendeel van de telecommunicatie
buiten het zicht van de diensten blijft,
omdat soms gewoon niet duidelijk is welke personen zij in de gaten
moeten houden of omdat verdachte
personen anoniem gebruikmaken van
het internet via een wifinetwerk in
een openbare ruimte.

Wat gaat er
veranderen?
De nieuwe wet wil om de veiligheid van de samenleving te
waarborgen de mogelijkheden om
kabelgebonden communicatie af te
tappen uitbreiden. Zo kan de regering beter cyberaanvallen tegengaan
en op gelijke voet samenwerken met
buitenlandse veiligheidsdiensten,
stelt zij. Die ruimere mogelijkheden
kunnen ertoe leiden dat bij de diensten ook gegevens terecht komen
over personen die niet kwaadwillend
zijn. Zo mogen de diensten in de toekomst bijvoorbeeld een brede stroom
van telecommunicatie tussen een
Syrische stad en Nederland aftappen,
als dit gericht is op een specifiek doel.
Niet-relevante gegevens moeten zo
snel mogelijk worden vernietigd, staat
in het nieuwe voorstel. Om ervoor
te zorgen dat dit zorgvuldig gebeurt,
wordt het onafhankelijk toezicht op de
twee diensten uitgebreid.

Posteractie Comité
’t Zwembad mót Bliêve

Zorgen
Hoewel de regering stelt dat de
nieuwe wet de veiligheid in Nederland
beschermt, maken ook veel mensen zich zorgen over de gevolgen van
de wet voor de privacy van burgers.
De maatregel kan leiden tot zelfcensuur en beperkt de vrijheid om afwijkende meningen te delen, omdat alles
wat je zegt of deelt met anderen kan
worden afgetapt, stellen tegenstanders van de wet. De initiatiefnemers
van het referendum maken zich vooral
zorgen om het zogenaamde ‘sleepnet’
dat kan worden ingezet om informatie
te verzamelen. Zo mag een hele wijk
afgeluisterd worden wanneer er een
verdacht persoon in woont of mag er
een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht
kan komen. Instanties als de Raad van
State, de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid, de Nederlandse
Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers hebben
ook hun zorgen geuit over deze wet.

Hoe werkt een
referendum?
Een referendum wordt niet zomaar
gehouden. Daarvoor moeten tenminste 300.000 verzoeken van burgers
of organisaties worden ingediend.
Het referendum over de Wiv is een initiatief van vijf Amsterdamse studenten die het Sleepwet-burgerinitiatief
startten. Pas als meer dan 30 procent
van de bevolking gestemd heeft en de
meerderheid hiervan is tegen de wet,
kan de regering het parlement voorstellen om de wet in te trekken. Het
gaat hier om een raadgevend referen-

Wat vindt de politiek in
Horst aan de Maas?
Hoewel de Wiv geen gemeentelijke kwestie is en ook niet voorkomt
in de partijprogramma’s van de politieke partijen van Horst aan de
Maas, willen enkele lokale partijen op verzoek van de HALLO wel een
standpunt innemen bij deze discussie.
“De VVD is voorstander van de
sleepwet”, zegt lijsttrekker Peter
Elbers. “Wij vinden dat we er alles
aan moeten doen om Nederland te
beschermen. De inlichtingendiensten spelen daar een cruciale rol in.
De huidige wet die gaat over de
bevoegdheden van deze diensten is
decennia oud en gemaakt toen
bijvoorbeeld de smartphone nog
niet bestond, dus het is noodzakelijk
dat die gemoderniseerd wordt.”
De VVD benadrukt wel het belang
van de strenge regels met betrekking tot de sleepwet. “De nieuwe
wet is geen vrijbrief voor de inlichtingendiensten om zomaar toegang
te krijgen tot de gegevens van
willekeurige Nederlanders. Het gaat
echt om specifieke opdrachten.
Daarom staan er strenge regels op
papier en is er een commissie die er
toezicht op houdt dat de wet juist
wordt uitgevoerd.”
“Als fractie in Horst aan de Maas
hebben we besloten om hierover
geen standpunt in te nemen”, aldus
fractievoorzitter Roy Bouten van de
PvdA. “We hebben er natuurlijk wel

dum. Dat wil zeggen dat de regering
en het parlement dus niet verplicht
zijn de uitslag te volgen. Er werd één
keer eerder een raadgevend referendum gehouden in Nederland. In april
2016 mocht iedereen stemmen over
de Associatieovereenkomst tussen
de EU en Oekraïne. Inmiddels wil de

gesprekken over gehad, maar de
balans tussen privacy en veiligheid
is een heel persoonlijke. Wij vinden
het vooral belangrijk dat mensen
zich verdiepen in die sleepwet, een
mening vormen en gaan stemmen.”
De SP is tegenstander van de
Sleepwet. “Aanslagen voorkomen
doe je door gericht terroristen te volgen en geradicaliseerde salafistische
netwerken te ontmantelen”, zegt
partijlid Wilma Kurvers. “Het met
een ‘sleepnet’ massaal binnenhalen van gegevens van onschuldige burgers helpt daarbij niet.
Informatie van alle Nederlanders
kan straks worden gedeeld met de
geheime diensten van andere landen, ook gegevens die helemaal
niet zijn geanalyseerd en waarvan we dus ook niet weten of die
tegen onze burgers kunnen worden gebruikt. De nieuwe wet op de
geheime diensten gaat gelden voor
alle mogelijke technologieën die in
de toekomst worden ontwikkeld,
zonder dat de Tweede Kamer dat
weet of daarvan op de hoogte wordt
gebracht.”

regering het raadgevend referendum
weer afschaffen. In 2018 stemmen
de Eerste en Tweede Kamer hierover,
maar omdat het besluit over het referendum over de sleepwet al eerder
genomen is, kan deze gewoon doorgaan.
Bron: www.referendum-commissie.nl

Het Comité ’t Zwembad mót Bliêve start een posteractie in het
kader van de gemeenteraadsverkiezingen.
Het comité zet zich in voor
behoud van Zwembad de Berkel in
Horst. Met de poster maakt het
comité duidelijk welke partijen die
mee doen aan de verkiezingen vóór
behoud van het zwembad zijn en
welke partijen de voorkeur geven

aan een bad in de Kasteelse Bossen.
Het comité gaat de komende dagen
de posters op de verkiezingsborden
plakken. Poster kunnen ook worden
opgehaald bij Annemie Cuppen,
Kranestraat 32 in Horst (achterom
ophalen).

Themabijeenkomst
VVD over zorg
VVD Horst aan de Maas organiseert op maandag 19 maart een
bijeenkomst met als thema zorg. De bijeenkomst wordt gehouden in
Het Parkhotel in Horst van 19.00 tot 21.30 uur.
Tijdens de thema-avond zijn
VVD-Tweede Kamerleden Zohair El
Yassini en Chantal Nijkeren-De Haan
aanwezig. Vragen die centraal
staanzijn onder andere: Wat hebben
wij in de gemeente Horst aan de
Maas nodig? Is er de afgelopen jaren
voldoende naar alle zorgverleners,
-aanbieders en alle mensen die zorg

verlenen/nodig hebben geluisterd?
En is deze zorg ook daadwerkelijk
gegeven? Tijdens de bijeenkomst
komt een aantal thema’s aan bod:
ouderenzorg, mantelzorg en geestelijke gezondheidszorg. Er is de mogelijkheid om zelf actief deel te nemen.
Opgeven voor zaterdag 10 maart via
imke.emons@vvdhorstaandemaas.nl

Horst aan de Maas
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Jubilarissen
Zonnebloem De Driehoek

Speelgoedbeurs
in Sevenum
Mamaloe Sevenum organiseert op zondag 18 maart van 10.00 tot
12.00 uur een grote tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in
de zalen van De Schatberg in Sevenum.
Tijdens de beurs is er een ruime
keuze in tweedehands kinderkleding
vanaf maatje 74 tot tienermaten.
Daarnaast is er een aanbod in onder
andere kinderschoenen, speelgoed,
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Afdeling de Driehoek van De Zonnebloem in Swolgen, Meerlo en Tienray vierde op woensdag 28 februari haar
25-jarig jubileum.

spellen, zwemkleding, kinderboeken
en auto- en fietsstoeltjes. Alles is
zorgvuldig op kwaliteit geselecteerd.
Meer informatie over de beurs is te
vinden op www.mamaloesevenum.nl

Vrouwencafé in Horst
Internationale Vrouwendag vindt dit jaar plaats op donderdag
8 maart. Drie vrouwen van de PvdA Horst aan de Maas gebruiken
deze dag als startsein voor een reeks bijeenkomsten voor en door
vrouwen in Horst aan de Maas.
Internationale Vrouwendag
heeft dit jaar als thema ‘Wij zijn
gelijkwaardig’. Bij Beej Mooren
vindt deze dag een bijeenkomst
plaats. Inloop is vanaf 19.00 uur, de
avond start om 19.30 uur.
Anita Wagenaar namens de organisatie: “Dit jaar trappen we af met
drie verhalen van inspirerende
vrouwen: Maria Zanders, Lieke
Mooren en Marleen Wijnen. Stuk
voor stuk inspirerende verhalen

van succes en in jezelf geloven.”
Wietje Selen: “Het vrouwencafé kan
steeds een andere invulling hebben,
denk aan muziek, late night setting,
businessvrouwen of spreeksters.
We proberen met de verschillende
thema’s diverse doelgroepen te
bereiken. Niet politiek, maar inspirerend en leuk.” De avond wordt
muzikaal omlijst door Marion
Steeghs en is voor iedereen
toegankelijk.

30e editie Merlinpop
In Meerlo vindt zondag 1 april de 30e editie van het muziekfestival
Merlinpop plaats. Het festival wordt gehouden op het terrein van
OJC Merlin in Meerlo.
Merlinpop vormt de start van
het festivalseizoen. Op het programma deze dag, dat start vanaf
14.30 uur, staan optredens van
onder andere The Overslept,

Puinhoop Kollektiv, Daisy, Sunday
Kids, De Lievelings Dj’s van je Zusje,
Circle J, Croox en Vortex surfer.
Kijk voor meer informatie op
www.merlinpop.nl

Bij dit jubileum ontvingen drie
gouden en twee zilveren jubilarissen
de Nationale onderscheidingen uit
handen van voorzitter Zus ArtsWagemans en secretaris Maria
Kuijpers-Van Elst. Wilma RuttenHendrix, Marie-Louise Groen-Muselaers
ontvingen zilver en Ans ClabbersSchouten, Henriëtte Coenen-Derickx,

Tonny Custers-Kursten ontvingen goud.
De afdeling De Driehoek bestaat uit de
dorpen Meerlo-Swolgen-Tienray. De
Zonnebloem zorgt voor ontspanning en
begeleiding voor volwassen mensen
met een beperking. De vrijwilligers
van de Driehoek verzorgen éénmaal
per maand een activiteit voor deze
mensen.

Deze activiteit kan een uitstapje
zijn, gezellige middag met muziek van
een koor of zanger of natuurlijk de
jaarlijkse viering van de Nationale
Zonnebloemdag. Deze activiteiten
worden goedbezocht door de gasten
waarvoor de vele vrijwilligers zich
helemaal inzetten.
(Foto: Wim Beurskens)

Balpennenruilbeurs in Hegelsom
De 25e balpennenruilbeurs in Hegelsom vindt plaats op zondag 11 maart in Zaal Debije. De beurs duurt van
10.00 tot 15.00 uur.
De ruilbeurs wordt georganiseerd
door balpenverzamelaar Mart
Heldens in samenwerking met de
Pennenverzamelaars Vereniging

Nederland. Op deze pennenruilbeurs
van reclamebalpennen kunnen
verzamelaars hun pennen ruilen.
Wie nog balpennen met opdruk

heeft kan deze inleveren bij
Mart Heldens. Neem voor meer
informatie contact met hem op via
077 398 53 88.

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

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

HOOFDGERECHTEN
Duo van zalmfilet en victoriabaars,
geserveerd met een kreeftensaus
Kalfsentrecote met kruidenboter
Linguine (pasta) met gebakken paddestoelen, truffel, room en
parmezaanse kaas
De hoofdgerechten worden geserveerd met frites en een frisse salade

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

27,95
p.p.

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

Jubilarissen Koninklijke
Harmonie van Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst heeft zaterdag 3 maart traditiegetrouw tijdens het jaarlijkse
St. Davidsfeest zijn jubilarissen gehuldigd. Van links naar rechts zijn dat Pierre Duchateau die
60 jaar vierde, Josien Vermeeren 25 jaar, Puk Gubbels en Ruud Beijers vierden beiden 12,5 jaar.
Het thema van de avond was dit jaar ‘Holland’.
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

minder kansen in. In Japan is die kans
groter.
Wat voor superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Wat voor reis zou je ooit willen
Ik zou graag willen vliegen. Het lijkt
maken?
me heel erg leuk maar ook handig.
Ik zou een wereld reis willen maken
Je hebt dan nooit last van het verkeer.
naar landen waar je normaal niet zo
In welke bestaande film zou je zelf
snel op vakantie zou gaan. Ik zou dan
willen spelen?
graag naar Japan, Thailand, Australië
Het zijn er drie maar ze horen bij
en naar tropische landen willen gaan.
elkaar. Ik zou in Maze Runner wilNog wel naar veel meer landen eigen- len spelen want het is een beetje
lijk. Ik zou graag naar zo’n landen gaan sci-fi en ze beleven heel veel avontuomdat ze daar hele andere culturen
ren. Het lijkt me heel erg leuk om die
hebben. Ik vraag me dan af hoe het
avonturen te beleven. In de film zou ik
daar is.
Newd willen spelen. Hij is grappig en
Wat zou je graag nog willen leren in ook heel erg aardig. hij zorgt ook dat
je leven?
iedereen zich goed voelt en daar kan
Ik zou graag nog de Japanse taal wil- ik mij zelf wel in vinden.
Als je elke willekeurige fictieve
len leren. Ik vind de taal heel mooi
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
en interessant om naar te luisteren.
Ook omdat ik misschien met de baan dan kiezen?
Ik zou dan Magnus Bane uit de serie
die ik wil nemen later in Japan ga
Shadowhunters willen zijn. Hij is een
wonen. Ik wil in de game industrie
heksenmeester en heeft supercoole
werken en in Nederland heb je daar
Isabel Sonneveld
15 jaar
Broekhuizenvorst
Dendron College

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07
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Isabel Sonneveld

krachten. Het lijkt me heel vet om
te kunnen doen wat hij kan doen.
Hij doet ook heel leuk in de film.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is toneel. Ik kan
me daar heel erg uiten en mezelf
zijn. Ik vind het ook heel leuk dat je
iemand anders kunt zijn. Ik zit nu al
drie jaar op toneel. Iedereen van de
groep kan het heel goed met elkaar
vinden en de sfeer is daar ook leuk.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om in de game
industrie te werken in het creatieve deel. Dus met visual arts,
3D-ontwerpen en animaties. Ik speel
ook games. Ik ben niet verslaafd, maar
ik vind het wel interessant hoe het is
opgebouwd en het verhaal achter de
games en hoe ze de personages hebben opgebouwd.
Heb je een bijnaam?
Ja, ik had in Spanje een bijnaam.
Ik heb daar 11 jaar gewoond.
Ze noemden me daar rubia. Er waren
daar niet zoveel mensen met blond

haar. Omdat ze mijn haar zo mooi
blond vonden werd ik rubia genoemd.
Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Dat is toen ik weer terug naar
Nederland verhuisde nadat ik 11 jaar
in Spanje had gewoond. Ik heb daar
mijn hele leven liggen. Het was heel
zwaar om het daar allemaal achter te
laten.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi willen zijn?
Ik zou het liefst twee keer zo slim zijn.
Mij maakt het niet uit als ik twee keer
zo mooi zou zijn. Want in deze wereld
maakt het niet veel uit of je mooi
bent. Slim zijn telt meer mee en dan
kom je verder. Als iemand je dan toch
lelijk vindt, ‘who cares’. Diegenen die
van je houden vinden je mooi.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dat was met mijn eerste en tweede
toneelvoorstelling. Het eerste stuk was
improvisatie en dat was best moeilijk.
Bij het tweede stuk hadden we een
echt stuk en daarmee was ik ook best
zenuwachtig. Ik was bang dat ik het
fout zou doen want je moet alle tekst
uit je hoofd kennen.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Dat zijn twee dingen. Het eerste is
dat ik twee jaar op taekwondo heb
gezeten. Mensen verwachten dat niet
zo van een meisje. Het tweede is dat
ik 11 jaar in Spanje heb gewoond,
omdat ik gewoon Nederlands praat.
Mijn ouders zijn Nederlands.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou heel goed willen zijn in free
runnen. Ze doen dan hele vette stunts
en dat kun je overal gebruiken. Je kunt
ook goede conditie opbouwen.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik zou dan heel graag een wolf willen zijn. het is een heel prachtig maar
ook stoer dier. Je ziet ze ook heel veel
terug in fantasy-films en daar houd ik
heel veel van.
Introvert of extravert?
Heel veel mensen als ze me voor het
eerst zien denken dat ik introvert
ben maar zodra ze me meer kennen,
komen ze er achter dat ik extravert
ben. Ik houd heel erg van uitgaan en
met mensen om me heen zijn.

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
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Verkiezingsstress 2.0
Zoals de meeste mensen
waarschijnlijk wel weten
komen de gemeenteraadsverkiezingen er weer aan.
Laatst moest ik voor HALLO de
straat op om mensen vragen
hierover te stellen. Wat hier
uitkwam, verbaasde me wel
een beetje. Ik dacht altijd dat
niet veel mensen gingen
stemmen bij deze verkiezingen. Maar het tegendeel werd
bewezen.
Elke persoon die ik vroeg,
zei dat ze zeker van plan was
om te gaan stemmen. Nu moet
ik wel zeggen dat de mensen
die ik vroeg, ouder waren.
Misschien komt het daardoor,
want mensen van mijn leeftijd
zijn toch minder bezig met de
gemeente politiek. Al mijn
vriendinnen die mogen stemmen, heb ik nog helemaal niet
gehoord over de verkiezingen.
Ik ga er dus niet van uit dat ze
gaan stemmen, wat eigenlijk
best slecht is. Deze verkiezingen
zijn namelijk ook heel erg
belangrijk, maar mensen onderschatten ze. Ik merk ook aan
mezelf dat ik hier minder mee
bezig ben, terwijl ik met de
nationale verkiezingen bijna
alle partijprogramma’s las en
elk debat keek. Deze verkiezingen weet ik amper dingen.
Ik weet niet wat er in Horst aan
de Maas speelt, laat staan wat
er in Utrecht te doen is. Deze
verkiezingen moet ik dus in
Utrecht gaan stemmen en dat
weet ik al helemaal niet.
Misschien is het toch wel slim
als ik me hier in ga verdiepen.
Stemmen is altijd belangrijk
en we moeten ook zeker gebruiken maken van dit recht. Als je
niet hebt gestemd, mag je ook
geen commentaar leveren op
wat de politiek allemaal doet.
Daarom kan je beter gaan
stemmen, want dan mag je wel
lekker commentaar leveren en
zeuren. Is dat nou geen fijn
vooruitzicht? Dus stemmen,
stemmen mensen.
Liefs, Puck
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Handboogsport

Kampioenschap
voor Quinty Roeffen
Quinty Roeffen uit Horst wist zaterdag 3 maart het Nederlands
kampioenschap Indoor Aspiranten in haar klasse te behalen. Het NK
Indoor 3 pijl werd gehouden in Schijndel. Quinty won met 286 punten.

Korfbalmeiden SV Melderslo E1
kampioen in zaal
Door: korfbalvereniging SV Melderslo E1, Angelique Meijboom
De korfbalmeiden van SV Melderslo E1 zijn zaterdag 3 maart kampioen in de zaal geworden.
Ze versloegen de dames van Klimop E1 uit Asten met 7-1. De meiden uit Melderslo moesten deze
wedstrijd winnen om kampioen te worden, dus ze voelden wel wat druk. Zodra de wedstrijd echter
begon, viel de druk van hen af en scoorden ze meteen 1-0 door een prima genomen strafworp.
Door twee schotjes kwamen ze op 3-0. Klimop kwam met een tegendoelpunt, maar veel dichterbij
kwam de tegenstander niet. Door goed verdedigend werk en snel aanvalsspel konden ze met het
kampioenschap naar huis.

Vacature

De wereld verandert, we werken steeds meer mobiel en communiceren steeds vaker digitaal.
Op het moment dat mensen elkaar wel persoonlijk ontmoeten, moet de omgeving hen inspireren en in staat stellen effectief hun doelen te bereiken. Gielissen Interiors | Exhibitions | Events
loopt voorop in deze veranderende wereld. Vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Eindhoven
en Helmond. Maar ook vanuit Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische
Emiraten en de Verenigde Staten realiseren wij met 350 vakmensen en ruim 80 jaar ervaring
deze inspirerende ontmoetingsplekken op het gebied van interieur, tentoonstellingen en events.
Werken bij Gielissen wil zeggen dat je onderdeel uitmaakt van een informeel en hecht team
in een ondernemende organisatie. Samenwerking, ondernemerschap, creativiteit maar ook
collegialiteit zijn voor ons daarbij van groot belang. Je krijgt de kans om jouw stempel te
drukken op toonaangevende projecten. Zonder vakbekwaamheid, toewijding en inzet van
onze medewerkers zou Gielissen niet bestaan en daarom bieden wij onze medewerkers een
goed, marktconform pakket arbeidsvoorwaarden aan.

Per direct zijn wij voor onze vestiging Helmond (Interiors) op zoek naar:

Allround Meubelmakers
Uitvoerders
Werkvoorbereiders
Voor meer informatie en meer vacatures kijk op www.werkenbijgielissen.nl
of neem contact op met Noortje Versteijnen (HR Adviseur) – telefoonnummer + 31 492 53 15 31
Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv (bij voorkeur met foto) en motivatie naar vacatures@gielissen.nl
en vermeld er duidelijk bij op welke vacature je solliciteert.

Quinty Roeffen kreeg na haar
deelname aan de talentendag van
rayon 4, in 2017, een stageplek
aangeboden bij Regionaal
Talentencentrum Handboogsport
Weert. Deze stage verliep positief
en ze is vanaf januari dan ook aangenomen. Nu traint ze twee dagen in
de week bij het RTC in Weert, één
keer per week met Gerard Konings en
vaak nog één dag op haar club de

Schutroe in Horst. Zaterdag 3 maart
wist ze tijdens het NK 286 van de
300 punten te behalen. Dit is 9.53
gemiddeld per pijl. Quinty wist een
voorsprong op te bouwen van zeventien punten op de nummer 2.
Er waren zestien andere deelnemers
in haar klasse. Quinty gaat zich nu
voorbereiden op het NK 1 pijl Indoor
en dan op het buitenseizoen dat start
op 19 mei in Goirle.

Punten voor Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
De vorige keer dat volleybalverenigng Set Up uit Meerlo en AVOC-HVCVCM DS1 elkaar kruisten in de competitie was de wedstrijd snel beslist. Set
Up DS1 ging daarom zaterdag 3 maart voor zo’n zelfde overwinning.
De eerste set begon Set Up meteen
sterk en met een voorsprong, 8-6. Deze
werd alleen maar verder uitgebouwd
en deze set werd ook overduidelijk
gewonnen met 25-11. De tweede set
verliep hetzelfde. Alleen werden er
deze set iets meer foutjes gemaakt,
waardoor de dames van AVOC-HVC-VCM
DS1 wat meer punten kregen. Toch won
Set Up met 25-17. De derde set was een
kopie van de eerste.

Degelijk spel aan de kant van Set
Up zorgde ook opnieuw voor een
duidelijke eindstand, 25-12. De laatste
set liep in het begin gelijk op, 4-4.
Hierna zette Set Up er meteen weer een
tandje bij, waarmee ze weer een
duidelijke voorsprong opbouwde (9-4),
deze flink uitbouwde (18-8) en de set
weer binnenhaalde met 25-12. Zaterdag
11 maart staat de wedstrijd tegen
Somas Activia DS4 op de planning.

Medailles voor
Budoclub Horst
Door: Budoclub Horst
Budoclub Horst nam zondag 4 maart deel aan het Louis Hasselmann
judotoernooi in Baexem. Zeven judoka’s uit Horst verschenen op de mat,
waarbij ze samen zes medailles wisten te behalen.
Guus Theunissen heeft drie
partijen goed staan judoën en kreeg
zo terecht zijn gouden medaille.
Jens Wismans heeft vier partijen flink
moeten knokken, maar wist zo wel
een zilveren medaille te behalen.
Fer Deriks heeft een knap aantal van
vijf wedstrijden weten te winnen en
kreeg voor die prestatie een gouden
medaille. Koen Bouten en Cem
Verheijen zaten samen in een
poule met drie andere judoka’s.

Allebei hebben ze hard gestreden.
Helaas is Koen buiten het podium
beland, maar wist Cem alle partijen
te winnen en werd hij zo eerste.
In de laatste poule zaten de Horster
judoka’s Siep Arts en Giel Smits.
Met goed judo zijn zij respectievelijk
eerste en tweede geworden in hun
poule. Al met al een geslaagde dag
voor Budoclub Horst. Coach Patrick
Mooren was dan ook trots op de
judoka’s.
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Korfbalclub Oxalis verliest
gelijkopgaande wedstrijd
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na een bewogen zaalseizoen stond voor korfbalvereniging Oxalis zondag 4 maart de laatste zaalwedstrijd op
het programma. Haar tegenstander, ONA/Astrantia 1 uit Middelaar, bekleedde de tweede plaats op de ranglijst.
Na de winst van vorige week is
het definitief dat de ploeg ook volgend
seizoen in de overgangsklasse uitkomt. Die druk van vorige week was
nu weg en de dames konden vrijuit
gaan spelen.
In de eerste helft van de zaalcompetitie had Oxalis het lastig gehad
tegen deze tegenstander. Het was
toen een gelijk opgaande wedstrijd
die resulteerde in 15-14 in het voordeel van ONA/Astrantia. Met dit in het
achterhoofd wisten de dames dat er
nu in eigen huis wellicht wat te halen
viel tegen deze tegenstander.
Toen het startsignaal klonk, gingen beide ploegen fel van start. Oxalis
wist na twee minuten de score te

openen en een kleine voorsprong van
2-0 te pakken. ONA/Astrantia kwam
binnen no time terug en bouwde
de stand vervolgens uit naar 2-4.
De thuisploeg ging fel de duels in en
vocht voor iedere bal. Dit resulteerde
na een kwartier gespeeld te hebben
in een gelijke stand van 4-4. In de
minuten die volgden bleef het tot de
rust zo doorgaan: om en om werden er
kansen verzilverd en werd het na een
voorsprong van het ene team gelijk
getrokken door het andere team.
Net voor rust lukte het Oxalis niet
gelijk spel te behouden, waardoor ze
met 7-8 de rust in ging.
Met nog dertig speelminuten resterend zat winst er nog steeds in voor

Oxalis. Hiervoor moest er wel doorgepakt worden en zouden de dames
scherp en fel moeten blijven zoals ze
dat in de eerste helft getoond hadden.
Wederom ging het, net als in de eerst
helft, gelijk op. Het verschil was echter dat ONA/Astrantia ditmaal degene
was die steeds de voorsprong pakte,
waarna de thuisploeg de schade weer
moest herstellen. Maar telkens als
Oxalis de aansluitingstreffer kon gaan
maken, was de tegenstander ze een
stapje voor. Ondanks dat gaven de
dames niet op, werd er voor elkaar
gewerkt tot de laatste minuut en
bleef het spannend. Dat was net niet
genoeg toen het eindsignaal klonk.
Oxalis verloor met 12-14.

Handbal

HC Wittenhorst HS1 overwint
Cabooter Group Handbal Venlo HS2
Door: handbalclub Wittenhorst
De heren van handbalclub Wittenhorst HS1 uit Horst wisten zondag 4 maart een overwinning op Cabooter
Group Handbal Venlo HS2 te behalen. De thuiswedstrijd in De Berkel werd gewonnen met 22-21.
In de eerste helft begon
Wittenhorst fel met verdedigen, zodat
Venlo weinig kansen kreeg om te
scoren. De beginfase verliep ondanks
het strakke verdedigende werk toch
gelijk op. Horst verdedigde beter dan
Venlo. Alleen kwam het bij de open
kansen en strafworpen niet tot scoren. Na ongeveer 15 minuten in de
eerste helft kwam de klad erin bij de
verdediging van Wittenhorst waardoor
Venlo een aantal keren gemakkelijk tot
scoren via de hoeken kwam. De voorsprong van Venlo liep al snel uit naar

zo’n drie doelpunten. Het antwoord op
deze doelpunten bleef echter uit door
de mannen van Wittenhorst. Er werd
te snel, slordig en ongeduldig gehandbald in de aanval waardoor Venlo mooi
profiteerde van een aantal snelle aanvallen. De ruststand was 7-14 in het
voordeel voor Venlo.
Opdracht vanuit het kleedlokaal
in rust was duidelijk: zorgvuldiger met
de bal zijn in de aanval en aanpakken
in die verdediging. De actieve verdedigingsstijl werd omgewisseld naar de
passievere variant met een geweldig

resultaat. Venlo scoorde in de tweede
helft na 15 minuten pas de eerste goal.
Terwijl Wittenhorst in deze periode
met een aantal mooie aanvallen opgezet door Floyd Bolk en Bram Janssen
het gat kon dichten tot drie doelpunten. Deze lijn werd doorgezet en door
een aantal bepaalde beslissingen van
de scheidsrechter raakte Venlo gefrustreerd. Deze frustratie zorgde ervoor
dat Horst in de laatste 2 minuten kon
uitlopen tot een eindstand van 22-21.
Door het straffe verdedigende werk
werd deze wedstrijd gewonnen.

S.V. Lottum F2
spellenkampioen
Door: korfbalclub S.V. Lottum
De jongste leden van de afdeling korfbal van S.V. Lottum zijn
spellenkampioen van de zaalcompetitie 2017-2018 geworden.
In de reeks van korfbalspellen die naast de reguliere korfbalwedstrijd gespeeld worden werden zij op knappe wijze kampioen.
Eerder lukte hen dit ook al in de veldcompetitie. Zaterdag 3 maart
werden zij hiervoor gehuldigd in de Smetenhof in Lottum.

Nieuwe uitdaging
voor Kevin van Leuven
Door: Stichting van Leuven Racing
Motorcoureur Kevin van Leuven gaat het aankomende seizoen een
nieuwe uitdaging aan binnen het WK paddock. Hierdoor moet hij zijn
eigen race activiteiten gaan beperken.
De coureur uit Swolgen kreeg aan
het begin van het jaar een aanbod
om te werken voor topcoureur in wk
paddock, Anthony West. Anthony
komt uit in het Word Supersport
kampioenschap met zijn eigen
EAB Antwest Racing team. Kevin:
“Deze kans kon ik niet laten schieten, met mijn ervaring als coureur,
monteur en data man was dit een
perfecte match voor het EAB team en
een uitgelezen kans voor mij om ook
hier in mezelf te bewijzen. Zeker met
een rijder als Anthony is het geweldig
om samen te werken en voor podium
plekken te gaan strijden in het WK.”

Dit betekent dat hij zijn race carrière gaat beperken, maar niet beëindigd. In 2018 neemt hij nog deel aan
een zestal wedstrijden, waaronder
een IRRC wedstrijd in Hengelo en de
501 kilometer van Assen. “We hebben een superclub supporters en
sponsoren en ik heb afgelopen jaar
laten zien dat ik nog steeds bij de
snelste van Nederland hoor. De doelstelling is nog steeds om voor de
winst te gaan, enkel zal het niet realistisch zijn om voor het kampioenschap te rijden doordat ik een groot
aantal races moet missen voor mijn
werk”, aldus Kevin.

Korfballers SV Melderslo 2 kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
Door een gemakkelijke overwinning op Prinses Irene 3 uit Nistelrode zijn de dames van
SV Melderslo 2 deze zaalcompetitie kampioen geworden in de reserve 1e klasse. In de standenlijst
kwamen zij door deze overwinning gelijk te staan met SCMH 3 uit Mariaheide. Maar omdat zij in een
eerder duel met SCMH 3 de sterkste waren mag SV Melderslo 2 zich kampioen noemen en mag dit
team volgend zaalseizoen uitkomen in de reserve overgangsklasse.

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL
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SV Melderslo
Midweek kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
Het Midweekteam van korfbalverenigng SV Melderslo werd woensdag
28 februari kampioen in de zaalcompetitie.
Na een spannende eerste helft van
de competitie waren er vier teams die
gelijk op gingen. Gedurende de
tweede helft werd echter snel duidelijk
dat SV Melderslo en ODC overbleven in
de race om het kampioenschap.
Op Aswoensdag speelden de teams
tegen elkaar. Waar Melderslo de eerste
wedstrijd nog gewonnen had, was nu
ODC de sterkere ploeg. Zij hadden

arnaval beter doorstaan. De kans om
kampioen te worden was hiermee nog
niet verkeken. Als beide teams hun
laatste twee wedstrijden wonnen
betekent dit een gedeelde eerste
plaats. Melderslo heeft het vast
waargemaakt: 16-6 tegen Merselo en
het meegereisde publiek zag woensdag 28 februari de Midweek tegen
Arcades in Deurne met 5-10 winnen.

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

3 van de 4 slaagt!

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
4
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

Nieuwe hoofdsponsor jeugd
AVV America/RKSV Meterik
De nieuwe hoofdsponsor van de samenwerkende jeugdafdelingen van voetbalverenigingen
AVV America en RKSV Meterik is Raedts Bouwbedrijf B.V. Uit handen van directeur Ruud Craenmehr
ontving een delegatie namens alle jeugdkaderleden nieuwe coach- en trainingsjassen.

Geflatteerd verlies voor
SV Melderslo-korfbalsters
Door: Korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 4 maart hun laatste zaalwedstrijd tegen Stormvogels
1 uit Luyksgestel. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst. De eindstand was 14-20.
SV Melderslo begon goed aan de
wedstrijd. Het kwam op een 3-1
voorsprong, maar Stormvogels liet al
gauw blijken dat het niet naar Horst
was gekomen om te verliezen.
De ploeg uit Luyksgestel kwam terug
tot 4-5 waarna SV Melderslo opnieuw
de voorsprong pakte. In de laatste
minuten van de eerste helft stond er
een 10-7 voorsprong voor SV

Melderslo op het scorebord, maar net
voor het rustsignaal wist Stormvogels
de schade nog te beperken tot 10-8.
Na rust was Stormvogels de betere
ploeg. Nog tot halverwege de tweede
helft wist SV Melderslo qua stand
redelijk bij te blijven, maar de ploeg
kwam niet meer tot het goede spel
van de eerste helft. Ze liet zich meeslepen in het hoge baltempo van

Stormvogels. Daardoor werd ze slordig
en lukte ook het scoren niet meer.
Naarmate de wedstrijd vorderde,
liep Stormvogels steeds verder uit
In het laatste kwartier van de wedstrijd viel er bij SV Melderslo niets
meer, terwijl Stormvogels juist
loepzuiver was in de afronding.
Gevolg was een enigszins geflatteerde
eindstand van 14-20.

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl

Zondag 11 maart a.s.

organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2 te Sevenum
Ruim 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer diverse
technieken en -producten van het nieuwe creatieve seizoen.
Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen.
De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties
kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij.

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een goedgevulde “goody-bag”
met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis nummer waarmee u kunt deelnemen aan de
tombola’s die gedurende de dag worden gehouden, met leuke prijzen.
Elk uur een trekking.
Tevens is er een kaartenwedstrijd, u kunt hier gratis aan deelnemen, deponeer uw
zelfgemaakte kaart in de speciale bus die bij de Goodybag uitgifte staat.

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!

SV Melderslo B1 zaalkampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
Nadat de B1 van korfbalvereniging SV Melderslo zondag 25 februari een belangrijke overwinning
hadden geboekt op de nummer 2, Peelkorf (6-4) moesten de speelsters zondag 3 maart voor de
laatste wedstrijd naar hekkensluiter DES. Het duurde even voordat de doelpunten gingen vallen,
maar toen de eerste paar er door waren ging het ook snel. Bij rust stond er al een stand van 1-11 op
het scorebord. De tweede helft gingen ze goed door met scoren en toen de scheidsrechter affloot
stond er een stand van 3-21 op het scorebord. Ongeslagen kampioen, waarbij ze dit zaalseizoen toch
echt wel een paar pittige tegenstanders hadden waarvan ze het zeker niet cadeau kregen.
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TV-programma

Opnieuw Horsterse in de race
voor Expeditie Robinson
Het RTL-5 programma Expeditie Robinson had vorig jaar al twee Horstenaren in de race voor deelname.
Dit jaar waagt Dominique Hazeleger (21) uit Horst een poging. Door het maken van zeven filmpjes in zeven
weken hoopt ze genoeg stemmen te bemachtigen om deel te nemen aan de expeditie.
Tijdens het programma moeten
zestien mensen proberen te overleven
op een onbewoond eiland. De deelnemers doen proeven om zo lang mogelijk in het spel te blijven en iedere
aflevering wordt er door de eilandbewoners één deelnemer naar huis
gestemd. “Al sinds ik klein ben, wil
ik geen enkele Expeditie Robinsonaflevering missen. Meedoen heb ik
altijd al gewild, dat is echt een kinderdroom.” Vorig jaar mochten er voor het
eerst sinds acht jaar vier niet-BN’ers
meedoen met de expeditie. Dit jaar
is dat aantal uitgebreid naar zeven.
“Vorig jaar zag ik het te laat”, vertelt
Dominique. “Toen ging het helaas niet
meer. Dit jaar heb ik geen moment
getwijfeld en heb ik me meteen opgegeven.” Die opgave wil echter nog
niet zeggen dat Dominique zomaar in
het programma zit. Slechts een klein
aantal mensen wordt geselecteerd.
Daar gaat een flinke procedure aan

vooraf. “Zeven weken lang krijgen de
kandidaat-deelnemers elke week een
opdracht voor het maken van een filmpje. Zo heb ik al een filmpje gemaakt
waarbij ik al hangend moest vertellen waarom ik mee wil op expeditie.
Iedere week zijn er zeven mensen
met de meeste stemmen”, legt ze uit.
“Zij mogen mee op castingweekend.
Op basis van die stemmen gaan er
in totaal dus 49 mensen mee op dat
weekend. Daarnaast worden er door
een vakjury nog eens 51 kandidaten
geselecteerd op basis van hun filmpjes.
Dus dat is ook iets waar ik me echt
op probeer te focussen, op originaliteit en verhaal.” “Ik ben een doorzetter, hou van spelletjes, ben sportief
en ben gek op avontuur”, vertelt
Dominique. “Dat zijn kwaliteiten die
passen bij een Robinson.” Dat avontuurlijke komt onder andere tot uiting
in Dominiques reislust. “Ik ben al twee
jaar heel veel onderweg. Zo heb ik

lang in Australië gewoond en gewerkt
en heb ik gebackpackt door Sri Lanka
en Indonesië. Binnenkort vertrek ik
weer voor een reis, eerst naar Australië
en dan door Zuidoost-Azië.” Ook haar
sportieve kant ziet ze als een voordeel
voor haar kansen om in de expeditie
te komen. “Ik doe al jaren aan jiu jitsu,
ik bootcamp en ik sport regelmatig
in de sportschool. Zo ben ik toch wel
zeker vijf à zes dagen in de week bezig
met sport.” Inmiddels zijn er twee
stemrondes voorbij en liggen er dus
nog vijf in het vooruitzicht. “De rest
van de filmpjes ga ik maken tijdens
mijn reis.” Daar heeft ze veel zin in.
“De reacties die ik van iedereen krijg
zijn heel positief. Veel mensen zeggen
bijvoorbeeld dat ze de filmpjes leuk
vinden en dat ze me ook wel in het
programma zien.” Dat motiveert haar
enorm. “Ik heb de keuze gemaakt om
dit te doen en nu wil ik er ook vol voor
gaan.”

‘Tijdreis’ in Melderslo
In gemeenschapshuis De Zwingel in Melderslo vindt op zondag
11 maart om 15.00 uur een concert plaats van het Zuid Nederlands
Fanfare Initiatief. Het thema hiervan is Tijdreis.
Het concert vertolkt een reis
door de tijd met oude en hedendaagse componisten. Hierbij passeren verschillende muzikale periodes
en stijlen de revue.
Enkele werken die voorbij komen

zijn: Feierlicher Einzug van Strauss,
Les Francs Juges van Hector Berlioz
en Mephistophelis van Douglas
Shipley.
Meer informatie over deze avond
is te verkrijgen via info@znfi.nl

Vogelkastje timmeren
bij De Locht
Om het begin van de lente te vieren mogen kinderen op zondag
11 maart een vogelkastje komen timmeren in Museum De Locht in
Melderslo.
Voor een kleine vergoeding
voor de materiaalkosten, worden ze
daarbij geholpen door leden van de
Vogelwerkgroep ‘t Hökske HorstSevenum. Het eindresultaat is een
stevig vogelkastje dat thuis opgehan-

gen kan worden. Diezelfde dag is de
smid in de smederij bezig met het
vervaardigen van siersmeedwerk.
De bijzondere activiteiten beginnen
om 11.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.museumdelocht.nl

Derde editie OMG!
Indoor festival
Stichting 7VNTY7 organiseert op vrijdag 9 maart en zaterdag
10 maart voor de derde keer OMG! Indoor in de Mèrthal in Horst.
Beide avonden staan in het teken van andere muziekstijlen.
Zo zal vrijdagavond 9 maart in
het teken staan van early hardstyle
en hardcore. De daaraan gekoppelde
namen zijn: Panic, Thera, Luna,
Freestyle Maniacs en The Hardstylist.
Zaterdagavond 10 maart beloofd een

divers programma met onder andere
Def Rhymz, Billy The Kit, Fresh Coast,
De Lievelings DJ’s van je Zusje en
Deepcrash. Meer informatie over
het evenement is te vinden op
www.omgindoor.nl

HALLO Horst aan de Maas en Omroep Reindonk presenteren i.s.m. Concordia’62

VERKIEZINGS
DEBAT 2018
Dinsdag 20 maart 20.00 uur
’t Gasthoês Horst
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Thei en de Vetkup 5

‘We willen gewoon iets vets neerzetten’
Thei en de Vetkup 5 is een van de nieuwste aanwinsten van het dorp Lottum. Na lang opkijken tegen bands
zoals de Stoere Patsers besloten de leden om het heft in eigen handen te nemen. De zeskoppige band zingt in
het dialect over allemaal waargebeurde verhalen en schandalen.

Aerts (20), de bassist van de band.
Ook vinden ze dat je in het dialect
het beste je verhalen kan vertellen,
omdat het toch hun eerste taal is.
Dit waren volgens de kerels genoeg
redenen om zelf een dialectrockband
te beginnen.

Liedjes over waargebeurde verhalen

De reden achter de band is simpel.
Volgens Thei en de Vetkup waren er te
weinig bandjes die nog in het dialect

zingen. “We hadden het er wel vaker
over dat er niet veel bands meer zijn
die in het dialect zingen, terwijl daar

wel altijd goed op gereageerd werd.
Eigenlijk is het daarom heel erg jammer dat dit wegvalt”, vertelt Thei

De stap om een band te beginnen was niet zo groot voor de jongens.
Iedereen van de groep speelt al in
andere bandjes. Buiten dat ze elkaar
als muzikanten kennen, zijn ze ook
heel goed bevriend. Dat maakt dit
bandje daarom anders voor de mannen. “Spelen met vrienden is toch wel
het leukste om te doen,” zegt zanger
Sten Hoeijmakers (20). Dat de band
een persoonlijke toets heeft, wordt
al helemaal duidelijk in de teksten.
“We pakken voor de teksten altijd
waargebeurde verhalen. Dit maakt
het schrijven van de liedjes ook tien
keer zo leuk”, vertelt Bart Thielen
(22), gitarist en zanger van de band.
Dan is er nog de bandnaam.
Deze is opvallend, maar blijkt
ook zeker passend voor de groep.
“Een paar leden van onze band zitten in dezelfde vriendengroep.

Deze groep wordt door sommige
mensen ook wel de Thei en de Vetkup
genoemd. Zo is de naam geboren”,
geeft lead-gitarist Richard Wilmsen
(21) aan. Ook al bestaan ze net,
toch hebben de jongens al grote
doelen. Een stiekeme droom van
ze is om ooit op de Zwarte Cross te
staan. “Mainstage, dat is de droom,”
zegt drummer Jeroen Verhoeven
(21). Jim Snellen (19), gitarist, springt
in. “Nee, de megatent is veel ruiger. Dat willen we.” Sten vult aan:
“Eigenlijk willen we gewoon iets vets
neerzetten, waar mensen met plezier
naar kijken en ook echt van genieten.”

Debuutoptreden
Dat mensen hun muziek weten te
waarderen blijkt uit de vele boekingen
die ze intussen hebben. “We worden
best vaak opgebeld door mensen die
ons willen boeken, terwijl ze nog niks
van ons hebben gehoord. Blijkbaar is
ons concept al leuk genoeg om ons
te vragen. Dat het zo hard zou gaan,
hadden we alleen niet gedacht,” zegt
Bart. Het debuutoptreden was in de
Canix in Lottum, waar ze zelf vrijwilliger zijn. Hier zijn ze erg blij mee vertelt Thei .“Een beter eerste optreden
hadden we ons niet kunnen wensen.”

Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie.
Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.
In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en processen,
die het mogelijk maken hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.
Om de vraag naar onze machines aan te kunnen zijn we op zoek naar een aantal ambitieuze
medewerkers.

■ Engineer
■ Documentation engineer
■ Technisch inkoper
■ Administratief / boekhoudkundig
medewerker (20 uur/week)
We zoeken naar gemotiveerde collega’s met verantwoordelijkheidsgevoel
die met ons onze ambitieuze toekomstplannen gaan realiseren.
Sormac biedt een fijne werkomgeving en daarnaast de mogelijkheid om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee fit te houden voor de uitdagingen
van deze tijd.
Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

T +31 (0)77 351 84 44
F +31 (0)77 320 48 01

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

E info@sormac.nl
I www.sormac.nl

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of neem
voor eventuele vragen contact op met Hugo Kamps op 06 42 907 310.
We horen graag van je.
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Reünie beatband Blitz

‘Met dezelfde passie en energie
als vroeger, maar dan beter’
zelf ook helemaal gek van. Dus die
wilden we zelf dan ook spelen.”
Peter: “We speelden toen voornamelijk in de regio. Dan was het onze
manager Mart Pouwels die op een
brommertje de zalen afging om te
vragen of we er voor twee consumptiebonnen mochten spelen. We zijn
ooit wel eens via een talentenjacht
in Den Bosch terecht gekomen, maar
groter dan dat is het nooit geworden.
Dat hoefde ook niet, we hadden plezier in wat we deden en dat was voor
ons het belangrijkste.” Het bespelen
van de instrumenten hebben ze zichzelf allemaal aangeleerd. “Dat kon
toen ook moeilijk anders. We moesten liedjes opnemen op cassette en
die telkens weer terugluisteren”, geeft
Peter aan. “Ik weet nog dat ik vaak
genoeg bij bands vooraan stond om
op te schrijven wat de gitarist allemaal speelde”, voegt Jos hier aan toe.
“De tijden zijn nu heel anders. Alles is
terug te vinden op het internet.”

‘Tijden zijn anders’
De Horster beatband Blitz viert
dit jaar dat de band vijftig jaar
geleden is ontstaan. Op zaterdag
17 maart komen ze om 20.30 uur
weer bij elkaar voor een benefietconcert in De Lange in Horst.
De opbrengst komt ten goede komt
aan Stichting Vrienden Van Hospice
D’n Doevenbos.
De band bestaat uit Peter Hagens
(66) op basgitaar, drummer Wiel
Peeters (68) en de gitaristen Frans

Speijcken (66) en Jos Hoebers (66).
Alle vier nemen ze de zang voor hun
rekening, maar het is Jos die hier het
voortouw in neemt. Daarnaast speelt
Jos tegenwoordig ook keyboards in
de band. Samen spelen ze beatmuziek, een genre dat erg populair was
in de jaren 60 en veel bekendheid
kreeg door bands als The Beatles
en The Rolling Stones. “We zijn zelf
opgegroeid in die tijd, we hadden net
allemaal een instrument opgepakt en

we zochten iets waarmee we op het
podium konden staan. We waren toen
allemaal net 16 jaar en dit was voor
ons dé manier waarop we populair bij
de meisjes konden worden”, grapt Jos.
De band was actief van 1967 tot
1969 en speelde covers van de eerder genoemde bands, aangevuld met
materiaal van bijvoorbeeld The Who,
Simon and Garfunkel, The Doors en
The Eagles. Jos: “Dat was muziek die
in die tijd leefde en daar waren we

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

Vorig jaar was het vijftig jaar
geleden dat de band is opgericht, wat
voor Wiel de aanleiding was om de
band weer bij elkaar te brengen voor
een optreden. Door de jaren hebben
ze contact met elkaar gehouden, dus
was dat ook zo geregeld. “Hoewel het
na 1970 stil werd wat betreft Blitz,
kijken we nog altijd terug op een
mooie tijd die bij ons allen in het
geheugen gegrift staat. Door de jaren
heen hebben we nog verschillende
gelegenheden aan gegrepen om

samen te spelen. In 1990 traden we
op tijdens een Beatnight en in 1997
vierden we het dertigjarig bestaan
van de band. Hier koppelden we toen
als goede doel disco ’t Centrum aan.
Met diezelfde insteek wilden we iets
doen met het vijftigjarig bestaan.
We hebben nooit iets verdiend aan de
band en dat willen we graag zo houden”, vertelt Wiel.
Alle vier de mannen beamen dat
de kwaliteit van de show een heel
stuk beter zal zijn ten opzichte van de
jaren 60. “Het niveau is een heel stuk
hoger”, vertelt Jos, “maar we spelen nog altijd met hetzelfde plezier.”
Peter: “De sfeer onderling is ook heel
soepel en relaxed. We staan er ook
heel anders in als dat we toen deden,
wat mede komt door de ervaring
die we nu hebben.” Hier voegt Frans
aan toe: “We moeten het repertoire
vaker oefenen, omdat dat het door
de leeftijd niet meer zo gemakkelijk
blijft hangen, dat wel.” Samen kijken
ze uit naar een nostalgische avond,
waarbij ze hopelijk veel fans van toen
weer zullen zien. “We willen deze
avond vooral mensen samenbrengen
die in die tijd ook op dezelfde manier
van deze muziek genoten. Een nostalgische avond, waarbij mensen zich
uit die tijd ook weer zien. Voor ons is
het belangrijkste dat we dan lekker
muziek mogen maken en er volop
gedanst en genoten wordt. We hopen
dat mensen dan ook achteraf zullen
zeggen dat de mensen die er niet bij
waren echt iets gemist hebben”, aldus
Jos.

Werken bij
Lenssen Advies is per direct op zoek naar een

teamleider personeelsen salarisadministratie
salarisadviseursalarisadministrateur

Lego bouwwedstrijd
in Bruna Horst
Bruna Horst organiseerde vrijdag 2 maart een Lego bouwwedstrijd. Kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 12 jaar konden zich opgeven. Ze werden per leeftijd in een categorie verdeeld, waarbij
ze dan een auto, een fantasiedier, een monster of een superheld moesten bouwen.

(beginnend)

assistent accountant
Wil je meer weten? Kijk dan op:

www.lenssenadvies.nl
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Agenda t/m 15 maart 2018
do
08
03

vr
09
03

za
10
03

Open Dag Lifestyle Centre Horst

Sing Challenge Korenfestival

Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Communicatiehuis Horst

Tijd: 11.00 – 18.00 uur
Organisatie: Stichting Sing Challenge
Locatie: De Schatberg Sevenum

Workshop Als de roze wolk er niet is

IQuizut Quizavond

HalfvastenConcert 2018

Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 18.30 – 23.00 uur
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest Noord-Limburg
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

SAS 2.0

Sing Challenge Korenfestival

Concert Tijdreis

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 11.00 – 20.00 uur
Organisatie: Stichting Sing Challenge
Locatie: De Schatberg Sevenum

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Zuid Nederlands Fanfare Initiatief
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Lezing over spechten

Hakhoutdag

Optreden The LYNNeS

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: Sevewaeg Sevenum

Tijd: 09.00 – 13.00 uur
Organisatie: St. Landschap Horst aan de Maas & IKL
Locatie: bekend na opgave

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

NLdoet

OMG Indoor Horst

Locatie: Horst aan de Maas

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Thema-avond ‘Internationale
Vrouwendag’
Tijd: 19:30 – 22.30
Organisatie: PvdA Horst aan de Maas
Locatie: beej Mooren Horst

di
13
03

Bijeenkomst bestemmingsplan
Onder De Wieken
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Meterik
Locatie: foyer MFC De Meulenwiek Meterik

Breicafé

Darttoernooi

Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 19:00 – 23.00 uur
Locatie: Café Bej Ber Swolgen

OMG Indoor Horst

HalfvastenQuiz!

Vergadering gemeenteraad

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 20.00 – 03.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 20.00 – 23.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Horst

OET ÔW PLAAT LIVE!

Philo live

Tijd: 21.00 – 01.00 uur
Organisatie: Lemen & Co.
Locatie: Froxx Feesterij en Danserij

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Kleuskens Meterik

NLdoet
Locatie: Horst aan de Maas

zo
11
03

Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Natuurlijk Esther Evertsoord

do
15
03

Première documentaire
‘De Baersdonck’
Tijd: 19.00 – 20.15 uur
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Hobbymanifestatie

Vergadering Dorpsraad

Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Organisatie: Hobbyshop Nellie Snellen
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: JumpXL Horst

Start Boekenweek Natuur

Nestkastje bouwen

Tijd: 10.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

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

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.

Workshop Haal samen meer
uit je ademhaling

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

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

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

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

TUINPLANKEN € 2,35
17 x 140 mm lengte 180 cm

incl. btw p/st

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van
Ophoven v.o.f.
Cateringservice

Jolanda Pouwels

Communiefeest!
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene www.cateringservicejolandapouwels.nl
van Ophoven v.o.f.
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

25 jaar WinterZonFestival
Het WinterZonFestival vierde op zondag 4 maart een jubileumeditie. Het was voor de 25e keer
dat het festival voor mensen met een beperking wordt gehouden. Hoofdacts tijdens waren Ali B en
Maan. Verder waren er optredens van onder andere Crist Coppens, Da Ma Zoeë, de dansgarde van D’n
Dreumel en de Snollebollekes.

01

Medische
zorg

America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

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

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

11.00

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

10.30
09.00

Kronenberg
Lottum

Venray

Meerlo

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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Gebiedsteams

zaterdag
		

Swolgen
zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
9 t/m 11 maart 2018
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65
12 t/m 15 maart 2018
Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Het thema voor de Boekenweek van dit jaar is Natuur. Tussen 10 en 18 maart zijn er in BiblioNu in Horst
diverse stands ingericht en worden activiteiten georganiseerd om bezoekers te infomeren over natuurlijke
gezondheid.
De boekenweek wordt zaterdag
10 maart om 10.00 uur officieel
geopend, gevolgd door de lezing
‘De natuur dat ben jij’ door Marike van
Eijs. Gedurende de week vinden er
diverse activiteiten plaats. Zo vindt er
op vrijdag 16 maart een belevingsmarkt plaats vol natuurlijke therapieën. Daarnaast biedt de bibliotheek

ook verschillende weggevertjes aan
zoals een literaire landkaart, het gratis
boekenweekmagazine en ‘growing
paper’-ansichtkaarten. Dat zijn kaarten
die in de grond te poten zijn, waarna
er een bosje bloemen uit groeit.
Meer informatie over de activiteiten is
terug te vinden op www.biblionu.nl
Ook ondersteunt BiblioNu dit jaar weer

de Kinderjury, waarbij kinderen tussen
6 en 12 jaar mogen bepalen wat het
beste kinderboek van afgelopen jaar
is. De genomineerde boeken zijn in de
bibliotheek te herkennen aan de
sticker Kinderjury 2018. De winnaars
worden in juni bekendgemaakt.
Stemmen kan van 7 maart tot en met
16 mei via www.kinderjury.nl

Russische toegepaste kunst
in Museum de Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek te Horst vindt van 6 mei tot en met 7 oktober een expositie plaats genaamd
Russische Traditionele Toegepaste Kunst. Tijdens deze expositie zijn er 125 eindexamenwerken van de
Hogeschool voor de Volkskunsten uit Sint Petersburg te bezichtigen.
De studenten die deze werken hebben gemaakt, volgden een
zesjarige opleiding op academisch
niveau. Dat is daarmee nog één van
de weinigen ter wereld waar dat
kan. Hierbij gaat het onder andere

om kantklossen, borduurwerk, zijde
schilderen, beensnijwerken houtsnijwerk. De Kantfabriek noemt de eindexamenwerken van hoge kwaliteit
in uitvoering. Deze kwaliteit gecombineerd met Russische traditionele

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Meterik

service 27

Boekenweek en Kinderjury
bij BiblioNu in Horst

Melderslo

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

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

www.hadecollection.nl

vormen en patronen is kenmerkend
voor de stukken. Het hoofdaccent
van de tentoonstelling ligt op het
kant- en borduurwerk. Kijk voor
meer informatie over de expositie op
www.museumdekantfabriek.nl

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

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

08
03

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

(A d ve r to r i a l )

Succesverhaal
NLW Groep Waardevol en passend werken met mensen met een arbeidsbeperking, dat is waar
NLW Groep voor staat. Wij werken nauw samen met gemeenten en werkgevers om iedereen optimaal en
duurzaam te laten meedoen op de arbeidsmarkt. Zo ook met de gemeente Horst aan de Maas. Bij deze
gemeente liep bijvoorbeeld 1,5 jaar geleden een traject met een kandidaat waarbij NLW Groep werd
ingeschakeld. Wij brachten de mogelijkheden van de kandidaat in kaart en toetsten zijn competenties.
Al vrij snel werd duidelijk dat buiten werken ‘in het groen’ een passende uitdaging is voor deze kandidaat.
We hebben toen contact gelegd met groenbedrijf Dolmans Monsdal (Limburg Noord); een van onze
samenwerkende partners. Na een intensieve periode is het traject inmiddels door alle partijen succesvol
afgerond en is de kandidaat per 1 februari jl. voorzien van een vast dienstverband bij Dolmans Monsdal.
Een samenwerking om trots op te zijn! Lees het hele succesverhaal op www.nlw.nl.

10 JAAR
MOTORGARANTIE!

T/PM

1400

KG

8

KORTING!

€204,-

TOT WEL

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021
Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Deskundig advies.

495,-

Gratis bezorging.

Niet goed, geld terug.

Frank

heeft. Zelfs op zondag!

telefoon, wat u het liefste

de balie, online of via de

Center assisteren u aan

specialisten in ons Service

dan zijn we er voor u. Onze

apparaat dat defect is? Ook

technisch probleem of een

te komen drinken. Heeft u een

gewoon even een kopje kofﬁe

aankopen, advies, vragen, of om

van de week terecht voor al uw

geopend. Bij ons kunt u elke dag

Daarom zijn wij 7 dagen per week

wij voor u klaar, zo goed en zo snel mogelijk.

in het vaandel. Als u ons nodig heeft staan

Bij EP:Tummers staat klanttevredenheid hoog

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

7 dagen per week geopend.

GRATIS
BEZORGD!

204,-

-/-

-/-

204,-

INRUILKORTING

tijdens het drogen
• EasyClean ﬁlter: eenvoudige reiniging
van het condensatieﬁlter

• AutoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt

• Geluidsniveau 66 dB

INRUILKORTING

495,-

66
dB

KG

699,-

en zuinig wassen

• EcoSilence Drive: extreem stil, duurzaam

• Resttijdweergave

• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• 1400 t/pm

• Vulgewicht 1-7 KG

• Energieklasse A+++

7

• Energieklasse A++

• Vulgewicht 1-8 KG

WARMTEPOMPDROGER / WT45H281

WASMACHINE / WAT28490

l
i
u
r
n
i
j
i
b
g
n
i
t
r
Hoge ko

699,-

GRATIS
BEZORGD!

7 dagen per
week geopend!
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Tummers

