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Met koe en wagen
Burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas ging op zondag 7 april met koe en wagen op weg naar het ‘oudste huis van Horst aan de Maas’. Dit huis, een replica
van een middeleeuwse boerderij zoals die er rond 1320 daadwerkelijk heeft gestaan, staat op het terrein van Openluchtmuseum De Locht in Melderslo. De burgemeester
opende het huis samen met mevrouw Christiaens, de oudste inwoner van Melderslo. Lees het verslag op pagina 02

Nieuwe bibliotheekvisie

Raad wil een brede bibliotheek
De bibliotheek heeft vijf wette
lijke kerntaken: ter beschikking stel
len van kennis en informatie; bieden
van mogelijkheden tot ontwikkeling
en educatie; bevorderen van lezen en
het laten kennismaken met literatuur;
organiseren van ontmoeting en debat
en kennis laten maken met kunst en
cultuur. Aan de gemeenteraad van
Horst aan de Maas dinsdag 9 april de
taak om te aangeven welke functies
zij het belangrijkste vindt. Hoewel
sommige partijen het G-woord pro
beerden te vermijden, speelde het
toch wel degelijk een rol in de discus

sie. D66+GroenLinks wilde liever eerst
een nieuwe bibliotheekvisie opstel
len en dan pas bekijken hoe dit in ’t
Gasthoês zou passen. “Anders krijg je
geen zuiver debat”, aldus Jos Gubbels.
SP en PvdA waren echter van mening
dat de bieb nu eenmaal niet losge
koppeld kan worden van ’t Gasthoês.
Richard van der Weegen (PvdA):
“De bibliotheek komt in ’t Gasthoês,
dat kunnen we dus niet los zien.”
De partijen waren het erover eens
dat de bibliotheek vooral moet inzet
ten op educatie en het bevorderen
van lezen. Ook het bevorderen van

digitalisering moet een rol zijn van de
bibliotheek. Volgens de VVD moe
ten daarbij de ouderen niet worden
vergeten. Het CDA vond verder dat
de bieb geen voortrekkersrol moet
spelen in het organiseren van debat.
John Jenniskens: “Dat vinden wij mij
minder passend voor een biblio
theek. Datzelfde geldt voor kennis
laten maken met kunst en cultuur.”
Dat vond ook de PvdA. Die pleitte
daarnaast voor ruimere openingstij
den. Van der Weegen: “Waarom is de
bibliotheek niet op zondag open?”
SP riep daarnaast bij monde van

Bart Cox op de bibliotheek te laten
runnen door deskundige vrijwil
ligers ondersteund door professio
nals. “Het moet niet zo zijn dat straks
vrijwilligers van bijvoorbeeld het
Hobbygilde het bibliotheekwerk er

parkhotelhorst.nl

De nieuwe bibliotheekvisie stond dinsdag 9 april op de agenda van de raadsvergadering. Deze keer mocht
de gemeenteraad zeggen wat volgens haar de belangrijkste taken zijn voor de bibliotheek. De partijen pleitten allemaal voor een ‘brede bibliotheek’ met aandacht voor digitalisering en leesbevordering. Wederom nam
’t Gasthoês een prominente rol in tijdens het debat.

nog even bij gaan doen.” De gemeen
teraad vergadert dinsdag 16 april
nogmaals over de nieuwe biblio
theekvisie. Op 7 mei volgt een raads
voorstel, waarna op 3 juni een besluit
wordt genomen.

Zaterdag 4 mei

077 397 6000

info@parkhotelhorst.nl
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Opening middeleeuwse boerderij bij De Locht

‘Een replica gemaakt van klei, zand, stro
en paardenurine’
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo vond op zondag 7 april de
opening van het Oudste Huis plaats. Deze middeleeuwse boerderij is een
replica van de boerderij die er, zoals uit archeologisch onderzoek is
gebleken, rond 1320 daadwerkelijk heeft gestaan. Het Oudste Huis werd
feestelijk geopend door de kersverse burgemeester Ryan Palmen en
mevrouw Christiaens, de oudste inwoonster van Melderslo.
De Locht kreeg in 2009 de kans
om een stuk grond toe te voegen aan
het terrein. Tijdens een archeologisch
onderzoek werden op dit nieuwe stuk
grond sporen aangetroffen van een
middeleeuwse paalwoning. “Het idee
ontstond om hier, natuurlijk met hulp
van archeologen en deskundigen, een
replica van te bouwen”, vertelt Mart
Peters van het museum. Nu, tien jaar
na de vondst, is die replica een feit.

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
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van den
Brandt en Sylke Deters
Fotografie
Jos Derks

“Het huis is gemaakt van klei, zand,
stro en paardenurine. Deze opge
droogde samenstelling kan echt heel
lang mee. Het dak is bedekt met
riet en op de nok zitten heiplaggen”,
legt Peters uit. Hij vervolgt: “Vroeger
woonden in de ene helft van het huis
mensen. De andere helft was bedoeld
voor het vee.”

Bijdrage gemeente
In eerste instantie was de ver
wachting niet dat de boerderij nu
al klaar kon zijn. Pas anderhalf jaar
geleden werd er begonnen met de
bouw. Henk Kemperman, directeur
van De Locht, vertelt: “We hebben
een tijd geleden met de werkgroep
van 800 jaar Horst aan de Maas aan
tafel gezeten over wat De Locht bij
kon dragen aan de festiviteiten. De
boerderij was toen in aanbouw en
de werkgroep was daarover meteen
erg enthousiast.” Het was echter niet
zomaar haalbaar om de boerderij al
in 2019 op te leveren. “Horst aan de
Maas 800 heeft daarop 15.000 euro
bijgedragen. De rest, 25.000 euro,
is betaald uit eigen middelen van
De Locht.” Met de bijdrage van Horst
aan de Maas 800 en de handen van
heel veel vrijwilligers kon de boerderij
verder gerealiseerd worden en inmid
dels staat de boerderij van 18 bij 10

meter er. Het is druk op het terrein van
De Locht tijdens de officiële opening
van het Oudste Huis. De middag start
met een lezing door archeoloog Xavier
van Dijk, die de bezoekers meer ver
telt over de boerderij die vandaag ont
huld gaat worden. Als hij zijn verhaal
heeft gedaan, vertrekken de bezoe
kers in een stoet richting het Oudste
Huis. Voorop in de stoet gaan de bur
gemeester en mevrouw Christiaens,
de oudste inwoonster van Melderslo.
De kar waarin ze zitten, wordt getrok
ken door een koe: zo ging dat vroeger
ook. De stoet wordt muzikaal bege

leid op harp en fluit door Iris en Luuk,
beter bekend als de Keltische Hobbits.
Eenmaal aangekomen bij de boerderij,
zijn het de burgemeester en mevrouw
Christiaens die samen de deur ope
nen, waarna de bezoekers binnen een
kijkje kunnen nemen.
Kersverse burgemeester Ryan
Palmen is lovend over de manier
waarop het Oudste Huis tot stand is
gekomen. “Ik vind het een eer om op
mijn zesde dag als burgemeester al
hier te staan”, zegt hij. “En wat is het
mooi geworden. Het is prachtig om
te zien dat de ideeën van de men

sen hier samen worden gerealiseerd.
Initiatieven zoals deze maken mij trots
en dankbaar om hier burgemeester te
mogen zijn.” Ook De Locht-directeur
Kemperman is blij met de boerderij
en ziet het gebouw als een aanwinst
voor het museum. “Met deze boerderij
hebben we er een mooi attractie bij,
waarin we de bezoekers kunnen laten
zien hoe men een heel stuk het ver
leden in woonden en leefden. Het is
een prachtig mooi gebouw geworden,
dat hier in de regio vrij uniek is en het
museum extra aantrekkelijk maakt
voor bezoekers.”

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
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.

HALLO in Breda
Zangvereniging Meriko Vocaal uit Meterik trad zondag 7 april samen op met Popkoor BSUR uit Breda. Beide koren gingen ook nog
samen met de HALLO op de foto.

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!

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

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

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

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

Voor al uw tuin- en bouwhout
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Eén jaar na negatief rapport IGJ

Hof te Berkel maakt een schoon schip
Woonwijk Hof te Berkel in Horst kwam vorig jaar slecht in het nieuws vanwege een aantal gebreken op het
gebied van hygiëne. Twaalf van de zestien punten van infectiepreventie en het antibioticabeleid waren ondermaats. Werk aan de winkel dus. Nu, ongeveer een jaar later, kijkt het team van Hof te Berkel terug op het afgelopen jaar waar er gewerkt werd aan de tekortkomingen.

“Jazeker”, zegt Gerritzen. “We zijn op
heel veel punten flink vooruit gegaan.
Ik zie de afgelopen periode niet als iets
negatiefs, want we zijn allemaal kriti
scher geworden. We hebben hiervan

geleerd en nu kunnen we laten zien
dat de hygiëne in Hof te Berkel beter
is.” De Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd was niet bereid om hier verder
op in te gaan.

Crist Coppens
LAATSTE KEER DIT VOORJAAR

Alleen dinsdag 16 april

half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

De Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ) ontdekte vorig jaar in april
bij een aangekondigde controle dat
er op een aantal onderdelen op het
gebied van hygiëne, de bewoners
van Hof te Berkel het risico liepen op
infecties. Zo konden verzorgers en
bewoners niet voldoende hun han
den desinfecteren, lagen sommige
steriele spullen niet op de goede
plekken gesorteerd en droegen
werknemers heuptasjes die niet op
locatie werden gewassen. Volgens
Ninian Gerritzen, teammanager
Dementie Horst, Maasbree en Venray,
was dat goed om te horen. “Door de
resultaten van zo’n inspectie ga je
ineens veel kritischer kijken naar
zaken. Voor ons dus een goed leer
proces waardoor we er alleen maar
op vooruit zijn gegaan.”

‘Laatste controletaak
ontbrak’
Nadat het rapport was uitge
bracht, is Gerritzen met een aantal
collega’s gaan sparren. “We hebben
een plan van aanpak geschreven hoe
het nu verder moet. Alles moest kri
tischer bekeken worden. Bij ons zat
het probleem dat we er vanuit gin
gen dat de eindcontrole goed werd
uitgevoerd. Zie het als een cyclus

die iedere dag herhaald moet wor
den. Die laatste controletaak ontbrak
soms. Dat is niet goed. We hebben
tijdens het maken van het plan van
aanpak dit punt meteen doorgevoerd
in het systeem van onze collega’s.”
Op het punt ‘handen wassen’, wat
ondermaats was volgens het rap
port, heeft Hof te Berkel, volgens
Gerritzen, goede stappen gemaakt.
Voorheen stonden er handpompjes
en lagen er gastendoekjes, nu han
gen er zeepdispensers en papieren
handdoekdispensers op iedere slaap
kamer.
Er zijn volgens Hof te Berkel een
hoop veranderingen doorgevoerd na
het rapport. Alleen zaten ze wel met
een moeilijke kwestie. “We werken
veel met mensen met dementie”,
zegt Gerritzen. “Het is dan gevaar
lijk om dingen opeens te verande
ren. In onze woningen bootsen we
de thuissituatie zo goed mogelijk
na, zodat alles herkenbaar blijft.
Daarom was het wel een stap om
bijvoorbeeld een pompje te ver
vangen met een dispenser aan de
muur. Uiteindelijk heeft dit wel goed
gewerkt.” Onlangs ontving Hof te
Berkel goed nieuws vanuit de IGJ.
“We hebben onze verbeterpunten
en plan van aanpak doorgestuurd.
We kregen per brief complimenten

van de IGJ. Daar zijn we ontzettend
trots op. We hebben in nog geen
jaar tijd heel veel veranderd.” Cristel
Grassens, kwaliteitsverpleegkun
dige Hof te Berkel, voegt eraan toe:
“En dat moest allemaal gedaan wor
den naast onze dagelijkse zorg voor
cliënten en werkzaamheden. Het was
dus extra werk dat erbij kwam.”

Nieuw
wasprogramma

Pelargonium zonale.
Diverse kleuren. Ø 10.5 cm.
Per stuk 1.99. 4 stuks 7.96D

Uit het onderzoek kwam ook dat
werknemers hun heuptasjes niet op
werklocatie zouden uitwassen. De tas
jes worden onder andere gebruikt
om telefoon en pieper op te bergen.
“Voortaan wassen de werknemers de
heuptasjes op het werk en niet thuis”,
zegt Grassens. “De medewerkers zijn
beter geïnstrueerd hoe zij de kleding
thuis kunnen wassen op verschillende
manieren, maar toch voldoen aan de
voorschriften” Elle Reintjes, zorgcoör
dinator woning Hof te Berkel, wijst er
nog op dat ze nu een speciaal poets
schema hebben. “En in alle wonin
gen hangen nu notities met daarop
alle belangrijke hygiënepunten”, zegt
Reintjes. “Zo liggen alle steriele pro
ducten netjes in de goede kasten en
niet meer op een losse plank zoals
voorheen.” Of de IGJ nu welkom is?
C
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Bij Achterum staat meedoen in
de maatschappij centraal. Zij probe
ren iets te betekenen voor de mede
mens. De activiteiten die zij gaat
organiseren hebben verbinding met
het dorp. Zo wil Achterum verschil

lende diensten aanbieden aan (buurt)
bewoners om hen te helpen. De dag
besteding gaat samenwerken met een
aantal maatschappelijke organisaties
in Sevenum, zoals seniorenorganisatie
KBO, het parochiehuis, zorgcentrum

Sevenheym en dorpshuiskamer Efkes
Same. Zo willen ze deelnemers
bijvoorbeeld klusjes laten doen bij
Sevenumse winkels en bedrijven.
Voor meer informatie, mail naar
sevenum.achterum@daelzicht.nl

5.-

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

M
CM

Zorgorganisatie Daelzicht is vanaf maandag 8 april een nieuwe dagbesteding gestart in Sevenum
genaamd Achterum. Dit is een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Actie

4 VOOR

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

M

Daelzicht start met nieuwe
dagbesteding

Geranium

www.coppens.keurslager.nl
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As dien mooder sterft
en diene pap lang geleeje
hoop dan det ze eur leefde erfs
want “kind” zien is noow verleeje...
Op zondag 7 april 2019
overleed in de leeftijd van 91 jaar

Annie Clevers - van den Bercken
echtgenote van

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.
Je hoopt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren tellen gaan
moe en oud,
bid je dat God haar halen zal
juist omdat je van haar houdt.
Na een mooi leven is op 97-jarige leeftijd overleden
ons moeder, schoonmoeder en omi

Mia Litjens - Hanssen

Sret Clevers †
mam en schoonmoeder van
Riet
Jeanne en Jan
Jos en Liesbeth
Hans en Kathy
oma van
Judith en Leon, Jolanda en Rex, Janita en Hans,
Monique en Mark, Linda en Sjoerd, Sjors en Gonnie,
Luuk en Anne, Kimmy en Erik, Effendy en Jurryt,
Rowan en Bianca, Charlotte, Rowi, Wessel
oma “koekoek” van
Dion, Mika, Glenn, Raf, Lorenzo, Juulke,
Siem, Tess, Lieke †, Bram, Jonne, Senna
Correspondentieadres:
Burgemeester van Leentstraat 88, 5971 AK Grubbenvorst
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op zaterdag 13 april om 10.30 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2, Maasbree.
Aansluitend zullen wij als gezin, mam naar het crematorium
begeleiden.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag van 19.00 - 19.45 uur
in afscheidscentrum Baersdonck,
Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.

* Horst, 3 oktober 1921

† Horst, 3 april 2019

Weduwe van Jan Litjens
Truus en Mart
Annie en Jac
Jan en Lieny †
Ger en Petra
Wilma en Ger
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Reulsweg 12, 5961 PN Horst
De uitvaart heeft op woensdag 10 april plaatsgevonden.

Omi Litjens-Hanssen
Lieve Omi, bedankt voor alles. We gaan je missen.
Namens alle klein- en achterkleinkinderen
Martine & José
Lisa en Tygo
Patricia & Dirk
Sanne, Maud, Lars en Koen
Linda & Remko
Jody en Ryan
Susan

Dankbetuiging

De overweldigende
belangstelling en deelneming
welke wij hebben mogen
ervaren bij het overlijden
van mijn echtgenote
en moeder

Doortje Buijssen - van Asten
hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun
en troost welke wij hierdoor hebben ondervonden.
Het heeft ons bijzonder gesterkt dat u zich allen zo betrokken
voelde bij dit grote verlies.
Zij zal voor altijd in onze herinnering blijven voortleven.
Jacques en Suzanne
Horst, 11 april 2019

Dag en nacht bereikbaar

Yvonne

& Junior

Arjan & Gemmy

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Nieuw-nieuw Naai- en lockmachine
reparatie/onderhoud. Cassandra
Creatief Kloosterstr. 64a Grubbenvorst.
Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergeplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Alle maten Taxus Baccatta
vanaf € 0.80 info Peter Driessen
06 16 16 53 04 www.buxus-taxus.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
zoekt u een leuke bijverdienste in
de huishouding? Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00 en meld u aan.
Atelier De Stal creatieve workshops
in een prachtige omgeving voor
groepen in alle soorten en maten.
www.atelier-destal.nl 06 12 69 79 35.

uit vaar t verzorging

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

www.theoarts.com

Yvonne Vos

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

Met liefde en passie

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

Tel. 077 - 302 11 40

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Hay en Ria
Craenmehr
11 april 2019
50 jaar getrouwd!



Geboren

Ties

2 april 2019
Zoon van
Paul van Dijk
& Inge Opbroek
Horsterdijk 4
5973 PN Lottum

Geboren

Senna
31 maart 2019
Zoon en broer van
Robbert, Olga en Luca
Josten-Keijsers
Pastoor Debijestraat 29
5963 AE Hegelsom

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Jos Computerhulp Computerproblemen,
-les of website. Vraag hulp! 06 10 71
00 70 of www.joscomputerhulp.nl
Pedicure aan huis
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98
Aangesloten bij Provoet.
Te huur opslagruimte 7.60mx7.60m
met 2 sectionaal deuren, hoogte
2.40m. Meterik 06 43 82 74 67.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Pedicure Sandra Uw voeten mijn zorg.
Voor de volgende voetklachten kunt
u terecht: kalknagels, voetschimmel,
likdoorns, ingroeiende nagels, eelt,
scheurende nagels, kloven, wratten,
knippen nagels. Voor info of afspraak
06 20 78 81 25.
Verse asperges te koop.
Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Gezocht: tuinman voor snoei- en
onderhoudswerk voor enkele uren per
maand. Bij interesse 06 53 71 49 78.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

11
01
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60 jaar HZPC

00
nieuws 05
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Adver torial

Van damesclub naar
gemengd zwemmen
De Horster Zwem- en Poloclub (HZPC) viert in april het zestigjarig bestaan van de vereniging. De op twee na
grootste club van Horst werd in 1959 opgericht als een zwemvereniging voor alleen maar dames. Pas in 1970, na
de fusie met HSV (Horster Sportvereniging), werd er gemengd gezwommen.

Theatervoorstelling over
dementie groot succes!
Ruim 220 mensen bezochten de theatervoorstelling ‘Waar ga je
heen?’ van theatergroep ‘Aan de Lijn’. Op indrukwekkende wijze
kwam naar voren welke impact dementie heeft. “Geweldig, ontroerend, informatief en zeer herkenbaar!” aldus de bezoekers. Met deze
voorstelling hopen we het taboe rondom dementie te doorbreken.
Wil je je kennis vergroten over
dementie?
Wil je handvaten om goed om
te gaan met mensen met dementie? In Horst aan de Maas is een
groep trainers opgeleid door
Samen dementievriendelijk.
Zij staan klaar om voorlichting te
geven aan verenigingen, ouderenbonden, groepen vrijwilligers, etc.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Anja Damhuis van
Synthese, a.damhuis@synthese.nl
via telefoon 06 36 16 49 19 of
www.samendementievriendelijk.nl
Je helpt toch ook mee om Horst aan de Maas
dementievriendelijk te maken?!

Theo Linssen en Rianne Selten
HZPC die op 9 april 1959 het
levenslicht zag, was niet de eerste
zwemvereniging in Horst. In 1951
werd al een club met eenzelfde naam
opgericht. Opvallend was dit hier
zowel mannen als vrouwen lid van
mocht worden. In het boekje dat ter
gelegenheid van 50 jaar HZPC werd
uitgegeven, ‘Ploens, dao gaon we!’, is
te lezen dat de opening van buitenbad
De Wilgert aan de basis lag voor de
zwemclub. Enkele jaren later hield
HZPC op te bestaan, uit de geschiede
nisboeken is echter niet meer te
achterhalen wat daar de reden van
was. In 1959 besloten enkele dames
dat er weer in verenigingsverband
gezwommen moest kunnen worden in
Horst. Eén van die initiatiefnemers
was Marie-Louise Linssen-Vaessen, die
op de Olympische Spelen van 1948 in
Londen twee bronzen medailles
behaalde en in 1952 in Helsinki een
zilveren. Haar zoon Theo Linssen kan
zich die eerste jaren van HZPC nog wel
herinneren. “Ik was toen een jaar of 4.
Omdat er geen kinderopvang was,
nam mijn moeder me mee naar het
zwembad. Ik was het eerste, illegale
mannelijke lid”, zegt hij lachend.
De mannen konden echter al
snel zelf aansluiten bij een zwem
vereniging. Twee jaar later werd de

Horster Sportvereniging (HSV) name
lijk opgericht. Een vereniging voor
mannen die zich vooral op waterpolo
richtte. Volgens Linssen was er in de
beginjaren wel wat sprake van riva
liteit tussen de twee clubs. “Ze had
den een haat-liefdeverhouding”, weet
hij. HZPC en HSV trokken namelijk ook
samen op. Zo deden ze gezamenlijk
mee aan wedstrijden, trainden af en
toe samen en organiseerden toer
nooien. In 1970 kwam het dan ook tot
een fusie tussen de twee verenigin
gen. De club kent nu naast de afdeling
waterpolo en wedstrijdzwemmen, ook
het synchroonzwemmen, G-zwemmen
en masterzwemmen. Deze laatste ,
bedoeld voor 25-plussers die graag
willen blijven wedstrijdzwemmen en
is de grootse afdeling binnen HZPC.
“Er is zelfs een wachtlijst voor deze
tak”, zegt Rianne Selten, sinds oktober
voorzitter. In haar zestigjarig bestaan
is het ledenaantal van de club bijna
altijd constant gebleven. “We zijn de
op twee na grootste sportvereniging
van Horst. Zwemmen is een indivi
duele sport, maar bij HZPC voelt dat
niet zo. Dat familiegevoel wat er al
vanaf het begin was, is er nog steeds.”
De club heeft in de loop der jaren ook
wat bekende namen voortgebracht,
zoals Mark Veens (nam in totaal

drie keer deel aan de Olympische
Spelen en won één medaille) en Dion
Dreessens (die onder andere in 2016
deelnam aan de Olympische Spelen).
Wat ook niet weg te denken is in
die zestig jaar HZPC, zijn de zwem
badperikelen. Het zwembad voldoet
niet aan de eisen die door de lan
delijke zwembond worden gesteld
en heeft dispensatie voor zowel het
wedstrijdzwemmen, als waterpolo
en synchroonzwemmen. Linssen:
“Ons waterpoloteam heeft zeven
tien jaar lang de thuiswedstrijden
in Bergen moeten spelen.” Selten:
“Het huidige bad voldoet nu nog wel,
maar over een paar jaar zijn er dus
danige investeringen nodig, dat je je
af moet vragen of die het waard zijn.
Een nieuw zwembad bouwen is een
hele investering, dat snappen we,
maar het is stap die de gemeente
moet durven maken.”
Het jubileum wordt op zaterdag
20 april gevierd met een spellenmid
dag en een reünie. Daarnaast zijn
er plannen om op vrijdag 5 juli een
24-uursrace, waarbij in 24 uur zoveel
mogelijk kilometers worden gezwom
men, te houden, de inmiddels vijfde
in de geschiedenis van HZPC.
Kijk voor meer informatie op
www.hzpc-horst.nl

Zondag 27 mei 09.00 - 15.30 uur

TE HUUR
GEVRAAGD
Grasland of grond
waar gras ingezaaid
kan worden.
Tel: 06 18 11 64 80

Aanpakkers gezocht
(vanaf 15 jaar) voor de weekenden
Interesse?
Bel 06 - 25 05 18 94

Een zwemwedstrijd in 1962

r dan
verhuurt méé
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WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Enige en algemene kennisgeving

Met respect voor de beslissing die hij zelf heeft genomen,
geven wij intens verdrietig kennis van het overlijden van

Marcel Verhaegh
* Sevenum 21 juni 1965

† Belfeld 9 april 2019

Correspondentieadres:
Peelstraat 53, 5976 NK Kronenberg
Op vrijdag 12 april nemen wij in besloten kring
afscheid van Marcel.

Zorgzaam en lief,
nimmer klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer.
Tot op het laatste moment.
Het ging niet meer.
Op zaterdag 23 maart 2019 is in de leeftijd van 83 jaar
zacht en kalm overleden

Theo van Esveld
lieve man van

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij.

Harry
Bongaerts
Wij bedanken u voor uw steun,
uw vele blijken van medeleven
en uw troostende woorden.
Sevenum, april 2019

Erika van Esveld-Stock
Leven is vast willen houden
en toch loslaten…

Begoniastraat 2
5971 AL Grubbenvorst

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede
dat wij afscheid hebben genomen van onze lieve zus en tante

Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor de steun
en het getoonde medeleven na het overlijden van mijn
dierbare echtgenoot.

Door Hermans - van den Heuvel
echtgenote van

Jan Hermans †
Zij overleed voorzien van het H. Sacrament der Zieken
in de leeftijd van 97 jaar.
Namens allen die haar lief waren:
Familie Van den Heuvel
Familie Hermans

Een speciaal woord van dank aan Ingrid en Wil Roeffen
voor hun geweldige hulp, dokter van den Heuvel en Bob Noten
Uitvaartbegeleiding voor hun zeer prettige ondersteuning
en Hospice Doevenbos te Horst voor de liefdevolle verzorging.

Te koop! Ruim en instap-klaar
appartement (100 m2) centrum Horst.
Op de 3e etage gelegen, 2 balkons.
06 51 94 03 52.

Sevenum, 8 april 2019
Correspondentieadres: Venrayseweg 69, 5961 AE Horst
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 12 april
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.H. Fabianus
en Sebastianus te Sevenum. Aansluitend begeleiden we haar
in kleine kring naar het crematorium.
Door is op haar eigen kamer (1016) in Sevenheym.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op donderdag 11 april
van 18.30 tot 19.30 uur.

Hotel Herberg de Lindehoeve
Moederdag Brunch zondag 12 mei van
11.00 tot 14.00 uur. Uitgebreid buffet
met onbeperkt asperges & glaasje
bubbels incl. koffie, thee & jus
d’orange € 27,50 p.p. Graag reserveren
via www.herbergdelindehoeve.com of
077 327 01 35.
Te koop verse asperges.
Iedere dag geopend vanaf 9.00 uur,
op zondag vanaf 10.00 uur.
Fam. Wagemans, Hombergerweg 21,
Lottum. Tel. 077 463 20 70.

Aspergesorteerder gevraagd,
liefst met ervaring. Vanaf half april/
begin mei t/m juni. Voor meer info:
Verhaeg Asperges, Kranestraat 38,
5961 GZ Horst, tel. 077 398 65 90.
Nelipak Venray is op zoek naar parttime
productiemedewerkers. Meer info?
Bel 077 355 27 11 of stuur een
WhatsApp bericht naar 06 83 03 66 75.
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.

Hanny
Henri en Wendy
Anna
Martijn en Carolien
Mila, Luna, Morris

Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl
Zoek tijdelijke woonruimte wegens
overplaatsing werk. Vrouw met vaste
baan. 06 19 40 01 12 bgg graag
bericht achterlaten.
Te koop grote gebruikte beuken
eettafel 240x100. Zelf ophalen.
Prijs 200€. Tel. 06 21 11 21 76.
Last van je voeten, onrustige benen?
Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
info@sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Langer genieten van uw terrasoverkapping! www.zeilmakerijsevenum.nl
Verdellen Tel. 06 22 27 44 35.
Poetshulp gezocht bij gezin in
Hegelsom voor een halve dag per
week. Tel. 06 83 38 77 11.

In plaats van bloemen liever een bijdrage voor Stichting Vrienden
van Sevenheym. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in de kerk.
Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners
die zo liefdevol voor Door hebben gezorgd.

Directeur NLW Groep
stemt toch in met eisen OR
De directie van de NLW Groep heeft na maanden van onenigheid ingestemd met de eisen van de ondernemingsraad (OR) om een externe adviseur in te huren. De OR heeft daarom op vrijdag 29 maart de rechtszaak
die zij had aangespannen, ingetrokken. NLW Groep, waar ongeveer 1.000 mensen werken, regelt de sociale
werkvoorziening voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.

&

De OR wil dat een externe advi
seur de geschillen bekeek. Het gaat
hierbij over onenigheid over een
geheimhoudingsverklaring, over
mailverkeer dat niet vertrouwe
lijk was (directie zou het mailver
keer van OR-leden kunnen zien) en
een klokkenluidersregeling, zo blijkt
uit interne stukken. Directeur Peter
Fleuren vond de kosten voor een
adviseur te hoog en weigerde zijn
handtekening te zetten. De kosten
voor een externe adviseur worden nu
dus toch betaald.
Uit interne stukken blijkt verder
dat de OR zich al sinds april 2018 zor
gen maakt over de toekomstbesten
digheid van het bedrijf. Zo vinden zij
dat het ziekteverzuim boven het lan
delijk gemiddelde van SW-bedrijven
is en dat het personeel te simpel
en te weinig uitdagend werk doet.
Daarnaast hebben de werknemers
een lage toegevoegde waarde en zou
er sprake zijn van een hoge mate van
bureaucratie, zo blijkt uit de stukken.

Directeur Peter Fleuren heeft eerder
laten weten dat er voldoende gepast
werk is voor de werknemers en dat er
maatregelen zijn genomen ten aan
zien van het ziekteverzuim, dat inmid
dels zou dalen. De onenigheid tussen
OR en directie lijkt echter nog altijd
niet voorbij te zien. In 2015 heeft de
NLW 6 miljoen euro ontvangen van
de betrokken gemeenten. Dit bedrag
was bedoeld om de transitie te vol
tooien van sociale werkplaats tot een
re-integratiebedrijf. Uit interne stuk
ken blijkt dat de OR een verzoek heeft
ingediend bij het bestuur voor een
extern onderzoek naar wat er met het
bedrag gebeurd is. Zij willen met name
duidelijkheid over de arbeidscapaciteit,
bureaucratie, bedrijfscultuur, financi
ële situatie en het toekomstperspectief
van het bedrijf. PRO Venray, dat eerder
tijdens de raadsvergadering van dins
dag 12 maart in Venray, vragen stelde
over het reilen en zeilen bij de NLW
Groep, heeft op haar Twitter Account
ook aangekondigd te willen weten

waar de 6 miljoen euro gebleven
zijn. “We hebben de onafhankelijke
rekenkamer de suggestie gedaan om
de transitie van NLW te onderzoeken”,
aldus PRO Venray. Het bestuur van de
NLW Groep bestaat uit de drie wet
houders van de betrokken gemeen
ten, waarvan Anne Thielen uit Venray
voorzitter is. “Het is een eerst stap
dat de rechtszaak ingetrokken is.
Aan de hand van de bemiddelaars
hoop ik dat beide partijen snel dichter
bij elkaar komen”, aldus de wethou
der. De wethouder zegde verder toe
de vragen die PRO Venray eerder
gesteld heeft, deze week inhoude
lijk te beantwoorden. PRO Venrayvoorman Joep Gielens wilde onder
meer weten sinds wanneer het
bestuur op de hoogte is van de ont
stane situatie en wat het bestuur in
die tijd gedaan heeft. Voorzitter van
de OR, Vic Brouns, wil geen commen
taar geven. “In het belang van het
bedrijf en werknemers geef ik voorlo
pig geen commentaar”, aldus Brouns.
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20e editie Truckrun

‘Die blije gezichten, daar doe je het voor’
Truckrun Horst aan de Maas houdt zondag 14 april de 20e editie van deze toertocht voor mensen met een
beperking. Ger Snellen uit Horst rijdt al voor de twintigste keer met zijn vrachtwagen mee in de stoet.

“Ik heb alle edities van de
Truckrun meegemaakt”, beaamt Ger
Snellen. “De datum van opgave is
meestal rond mijn verjaardag, dus die
vergeet ik niet. Vroeger kon dit alleen

telefonisch. Klokslag 08.00 uur zaten
we dan met een paar man klaar,
proberen er doorheen te komen.
Nu gaat het allemaal via de website.”
Snellen werkt voor een vrachtwagen

bedrijf in het Gelderse Loenen.
“Op mijn werk weten ze dat ik hier
aan mee doe, dus dat elk jaar zo
geregeld.” Ook in Loenen kennen ze
een toertocht voor mensen met een

beperking, deze wordt altijd in augus
tus gehouden. “Daar doen verschil
lende van mijn collega’s aan mee.
Ik ben zelf de enige die meedoet aan
de Truckrun in Horst. Nee, die andere
die sla ik over. Dan zou ik eerst hele
maal naar Apeldoorn moeten rijden.”
Voordat Ger zijn vrachtwagen
zondag naar de Energiestraat in Horst
rijdt, waar de start van de tocht is,
wordt deze eerst van binnen en van
buiten gepoetst en gecontroleerd.
“Soms versier ik de auto ook, dan
maakt mijn vrouw een bloemstuk.
Op de dag zelf sta ik rond 05.30 uur
op. Dan loop ik alles nog even na en
om een uur of zeven komen we met
een groep vrienden bij elkaar en rijden
we naar het industrieterrein. We wil
len natuurlijk wel vooraan staan.
Als we de wagens hebben opgesteld,
gaan we terug naar huis om gezamen
lijk te ontbijten. Na afloop gaan we
altijd met z’n allen uiteten. We maken
er echt een dagje uit van.” Hij geeft
aan in al die twintig jaar nog nooit
dezelfde passagier gehad te heb
ben. “Dat wordt door de organisatie
bepaald, dus het is elk jaar anders.
Het is wel zo dat als je iemand in de
je familie hebt die graag met jou mee

wil rijden, daar rekening mee wordt
gehouden.” De blije gezichten van
de deelnemers zijn voor hem een
belangrijke reden om mee te doen,
zegt hij. “Ze zijn helemaal happy dat
ze een keer mogen meerijden met
zo’n vrachtwagen. Ze genieten er echt
van en daar doe je het voor. Ik zou
andere vrachtwagenchauffeurs zeker
aanraden om mee te rijden.” Zondag
14 april start het programma om 08.00
uur, dan arriveren de eerste trucks op
de Energiestraat. Om 10.15 uur is er
een welkomstwoord van de voorzit
ter van Truckrun Horst, Paul Driessen.
Daarna zijn er optredens van Frans
Duijts en Crist Coppens. Om 12.45 uur
begint dan echt de tocht en bereikt als
eerste Hegelsom. Op het Truckrunplein
op de Energiestraat zijn allerlei activi
teiten. Zo is er een tombola, verschil
lende spellen en draait er een dj. De
organisatie verwacht dat rond 16.00
uur alle trucks terug zijn en daarna
volgt er nog een feest. Zangeres Anita
Rosendorf komt optreden. Ook zijn er
optredens van goochelaar Magic M,
Minitruckers.nl demoteam en er is een
demonstratie te zien van een 360 gra
den kantelauto. Om 18.30 uur wordt
het programma afgesloten.

Ans Steegh schrijft een boek over haar drie rouwperiodes

Je kunt niet rouwen zonder liefde
Ans Steegh uit Grubbenvorst heeft veel meegemaakt in haar leven. Op 21-jarige leeftijd overleed (1982) haar
broer aan een ongeluk, daarna verliest ze haar man aan kanker (2009) en dan verliest Ans haar dochter (2012)
door een dodelijk ongeluk. In deze drie periodes heeft Ans veel van zich afgeschreven. Dit heeft ze gebundeld in
haar boek: Morgen schijnt de zon.

Het boek van Ans gaat over de
drie periodes rouw die ze heeft mee
gemaakt. Allemaal op een andere
manier. Toen haar man Ton overleed,
zat ze er doorheen. Alles was zwart en
donker. Ze verloor haar maatje zo snel.
Door het contact met Leo Driessen,
de broer van Ton, sportverslaggever
en tekstschrijver, is ze gaan schrijven.
Zo kon ze haar emoties rondom het
verlies van Ton aan iemand schrij
ven. “Het was mijn manier van stoom
afblazen. Mijn hoofd zat zo vol. De
brieven die ik naar Leo schreef hielpen

mij met het verwerken.”
Ans zag weer de positieve din
gen in het leven. “Wat er ook gebeurt
in het leven, ooit wordt het weer
licht. In de periode dat ik mijn broer
Sjaak verloor, heb ik alles opgekropt.
Er werd in die tijd niet over gepraat en
ik had geen hulp. Hierdoor stagneerde
het rouwproces.”
Toen Ans’ dochter Lisa overleed
aan een fataal ongeluk, stortte haar
wereld in. “Het overlijden van mijn
broer en man, heeft me diep geraakt
in mijn hart. Het overlijden van mijn

Lisa. “Dichtbij het Viecuri-ziekenhuis in
Venlo. Het is een speciale plek die ik
regelmatig bezoek.”
Het boek ‘Morgen schijnt de zon’,
is een drieluik. Het boek is opgedeeld
met drie rouwperiodes die Ans heeft
meegemaakt. Daarin staan stuk
jes dagboek vermeld, eigen teksten
en de dagen dat Lisa, Sjaak en Ton
overleden. Samen met een redacteur
heeft ze alles gebundeld en er één
verhaal van gemaakt.
Voor meer informatie over het
boek, kijk op www.papiliomeus.com
Morgen schijnt de zon is niet
alleen een verdrietig verhaal. Het is
een positief boek over verlies, rouw,
liefde, kracht en moed. Dit boek ver
telt hoe de dood bij het leven hoort.
Hoe men kracht kan putten uit levens
ervaringen die met de dood te maken
hebben. In eerste instantie heeft Ans
het boek niet geschreven voor een

groot publiek. “Ik wilde het schrijven
voor mijn kinderen, hen een houvast
geven. Je hebt geen invloed op wat je
overkomt, maar wel hoe je hier mee
omgaat. Hoe diep je ook moet gaan,
er is altijd een uitweg. Toen Theo, mijn
huidige man, mijn dagboekbrieven las,
zei hij: ‘Dit is goed geschreven, hier
moet je een boek van maken. Je raakt
de goede toon. Het is vanuit de bele
ving geschreven.’ Na wat overwegin
gen dacht ik: waarom ook niet, ik doe
het. Nu ben ik trots op het resultaat.
Vooral nu ik hoor dat het andere men
sen raakt. Ik krijg reacties als ‘wow’
of ‘ik ben er stil van’. Dat doet me wel
wat.”
Het is voor Ans een zware peri
ode geweest, ze heeft veel verloren.
“Ik heb de belofte aan mezelf gehou
den; mijn leven is de moeite waard,
wat er ook gebeurt. Alles komt goed,
want morgen schijnt de zon.”

dochter heeft me diep geraakt in mijn
ziel.”

Vlinders
Op de kaft van haar nieuwe boek
staat een vlinder afgebeeld. Die staat
voor Lisa. Haar leven stond in het
teken van een vlinder. “Overal kwam
je wel vlinders tegen, een vlinderprint
op haar etui of tas, vlinderoorbellen
of ze had er getekend in haar agenda
of gewoon ergens op een blaadje.”
Na de dood van Lisa plaatste Ans met
haar naasten een monument voor

“ELS HEEFT AL DRIE
CHEMOKUREN ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker veroorzaken
soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is de basis voor herstel
van zelfvertrouwen, eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl
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Oplevering starterswoningen
Hegelsom
De acht starterswoningen aan de Dingsstraat in Hegelsom worden vrijdag 12 april om 15.30 uur
officieel geopend. De opening wordt gezamenlijk verricht door de vertegenwoordigers van de vijf
samenwerkende partijen. Dit zijn namens Dorpsplatform Hegelsom voorzitter Hay Arts, wethouder
Bob Vostermans (gemeente Horst aan de Maas), grondeigenaar Rob Linders, Peter Wagemans
(directeur bouwbedrijf van Bussel ’t Hout) en namens de starters Jasper van Rens. Dit is het derde
BIEB-project (Bouwen in eigen Beheer) in het dorp.
00

20.000 vierkante meter planten,
bomen, palmen, groenteplanten,
eenjarige planten
unieke beleving en prijzen!
2500 leibomen op voorraad
wintergroen en bladverliezend scherpe prijzen
ook een assortiment verkrijgbaar bij Interchalet Horst
Veel soorten buxusvervangers!
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Adver torial

Spring Tour de Peelbergen
Steve Guerdat, winnaar van de wereldbeker 2018/2019, zal deelnemen aan de CSI3* in Kronenberg in het
weekend van zaterdag 13 en zondag 14 april.

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Maikel van der Vleuten, Winnaar CSI2* 07 april 2019

15 april
vrijblijvend advies
ooglidcorrectie
door Jan Fabré

bel 06 20 41 45 01

Na twee weken met internationale springwedstrijden op Equestrian Centre de Peelbergen, is het komend
weekend tijd voor de crème de la crème. Het derde en
laatste weekend staat in het teken van een CSI3* concours. Een internationaal concours waar de wereldtop
op afkomt, zo ook de Zwitser Steve Guerdat, winnaar
van de Wereldbeker 2018/2019. Het is de eerste CSI3*
die op het gras van Equestrian Centre de Peelbergen
georganiseerd gaat worden.
Speciaal voor de gelegenheid is de huidige zandpiste
uitgebreid met 2.700 vierkante meter en heeft nu een
totale oppervlakte van 6.400 vierkante meter. Tijdens de
CSI3* zijn er drie rankingrubrieken waarin punten te
verdienen zijn voor de wereldranking lijst. Tijdens het
komende weekend zullen de ruiters gaan strijden om
een totale prijzenpot van 150.000 euro.

Graag heten wij u van harte welkom tijdens dit schitterende evenement op Equestrian Centre de Peelbergen
in Kronenberg. De wedstrijden zijn voor iedereen gratis te bezoeken en zullen van start gaan op donderdag
11 april en duren tot en met zondag 14 april.

Travers 5, 5976 PL Kronenberg, www.peelbergen.eu
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Gasthoês krijgt cultuurplein
Horst heeft een horecaplein, een belevingsplein en straks ook een cultuurplein. Dit plein komt tussen de
Mèrthal en ’t Gasthoês te liggen, wordt autoluw en duurzaam ingericht. Het budget voor de inrichting van het
gebied rondom ’t Gasthoês is 1,5 miljoen euro. Daar komt nog eens 757.000 euro bovenop voor duurzaamheidsmaatregelen, die worden betaald uit het rioleringsfonds.

uit groen en voor de overige 40 pro
cent uit steen gaat bestaan. Het gebied
wordt daarnaast zodanig ingericht dat
eventuele klimaatproblemen in de
toekomst ondervangen kunnen wor
den. “Begin dit jaar is ook in Horst aan
de Maas de landelijke klimaatstresstest uitgevoerd”, licht wethouder
Eric Beurskens toe. “Daaruit bleek dat
er een aantal knelpunten in het gebied
rondom Hof te Berkel en ’t Gasthoês is,
bijvoorbeeld bij veel regenval. Hof te
Berkel kent nu nog weinig groen,
terwijl er veel kwetsbare ouderen
wonen. Nu alles op de schop gaat,
willen we meteen een deel van de
klimaatoplossingen gaan uitvoeren.

Zo wordt het water bijvoorbeeld
opgevangen en geborgen. Het wordt
straks een soort leertuin, zodat inwo
ners kunnen zien welke maatregelen
zij kunnen nemen.” De kosten voor
deze klimaatoplossingen worden
geschat op 757.000 euro. Deze worden
betaald uit het rioleringsfonds.
Eerder stelde de gemeenteraad
een budget van 2,5 miljoen euro
beschikbaar voor het totale buitenge
bied. Hier werden bijvoorbeeld ook
de aanleg van tijdelijke parkeerplaat
sen uit betaald. 1,5 miljoen euro is
gereserveerd voor de inrichting van
het gebied. (Afbeelding: gemeente Horst
aan de Maas)

Bakker Gommans
tweede
met paasbrood
Het plein voor ’t Gasthoês moet
een parkachtige uitstraling krijgen,
zegt wethouder Han Geurts van
gemeente Horst aan de Maas.
“We hebben in het centrum van Horst
een horecaplein, dat is het

Wilhelminaplein. Het Lambertusplein is
een belevingsplein en dit nieuwe deel
moet een cultuurplein worden met een
groene uitstraling, waarbij de auto
‘te gast’ is. Het blijft uiteraard wel
bereikbaar voor bestemmingsverkeer

en de bewoners van het Kuiperplein.
We willen bezoekers van ’t Gasthoês
zoveel mogelijk stimuleren met de
fiets te komen.” Vanaf de Kerkstraat
loopt de beklinkering straks door naar
het nieuwe plein, dat voor 60 procent

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

Bijtelling auto van de zaak
en tegenbewijs privégebruik
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Werknemers en ondernemers die gebruik maken van een auto
van de zaak krijgen te maken met een bijtelling in de Loon- of
Inkomstenbelasting. Deze bijtelling belast het voordeel dat de werknemer
of ondernemer heeft doordat hij deze auto ook voor privédoeleinden kan
gebruiken. Om aan de bijtelling te ontkomen dient de belastingplichtige
te bewijzen dat deze auto niet privé wordt gebruikt.

Bewijs kan bijvoorbeeld worden
geleverd doordat de werkgever privégebruik expliciet verbiedt. Het moet
dan wel blijken dat de werkgever
daar op enige wijze op toeziet en
bij een overtreding van het verbod
op privégebruik een boete oplegt.
De belastingplichtige kan ook een
rittenadministratie bijhouden om te
bewijzen dat de auto niet, althans
voor minder dan 500 kilometer,
privé gebruikt wordt. Dit levert nog
al eens discussie op, bijvoorbeeld als
de rittenadministratie niet klopt, niet
aansluit met tank- of garagebonnen
of de fiscus informatie heeft dat de
auto gesignaleerd is op een plek die

niet in de rittenadministratie voorkomt.
Andere argumenten om bijtelling te voorkomen zijn vrijwel altijd
kansloos omdat de wet de zware term
‘bewijzen’ gebruikt. Het moet dus onomstotelijk vast staan dat er niet privé
wordt gereden.
Zo voorkomt het hebben van een
privéauto de bijtelling niet, je kunt
immers daarnaast best ook met de
zakelijke auto privé rijden. Ook ziekte
waardoor je niet meer kunt rijden
was voor de rechter geen reden om
af te zien van privégebruik. Iemand
anders, bijvoorbeeld een familielid,
kan dan immers met de auto rijden.
Een enkele keer gaat het goed omdat
de auto naar zijn aard niet geschikt is
voor privégebruik. Bijvoorbeeld een
bestelbus die specifiek is ingericht voor
het vervoer van bloemen. Daar achtte

de rechter privégebruik erg onwaarschijnlijk. Een gewone klus bus
gaat dan weer wel mis omdat deze
ook voor privé klussen kan worden
gebruikt. Eventueel zou daarvoor nog
wel gebruik kunnen worden gemaakt
van de specifieke regeling voor bestelbussen, maar daarover een andere
keer meer.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Bas Gommans, ‘De Echte Bakker’ met winkels in Sevenum, Swalmen
en Horst, is tweede geworden in de landelijke paasbrodencompetitie
van het Echte Bakkersgilde. Als nieuwkomer behaalde hij donderdag
4 april deze prijs tijdens de uitreiking.
De eerste prijs ging naar Joost
Snijders (Stramproy). Gommans
volgde dus op de tweede plaats en
op de derde plaats eindigde Thijs
Koolen (Ell). “Het is echt een moeilijk
product om goed te krijgen”, vertelt
Gommans. “Het stolmodel met kerst
heb ik heel goed onder de knie,
maar dit is een slofmodel. Dat vereist
toch een heel andere werkwijze.”
De laatste jaren deed Bas niet mee

aan deze competitie. “Als meervou
dig winnaar van de kerststollencom
petitie vond ik dat ik het aan mijn
stand verplicht ben om ook de
paasbroden top te krijgen. Daarom
heb ik dit jaar besloten ons paas
brood onder handen te nemen.
De receptuur is helemaal aangepast
en ik heb zeker twaalf keer geoe
fend. Dat ik nu in de prijzen val,
is echt geweldig”, aldus Gommans.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Maak museumbezoek leuk
voor jong en oud’
De Nationale Museumweek wordt dit jaar
gehouden van 8 tot en met 14 april. Het is
een manier van musea om publiek te trekken, dat doorgaans geen museum bezoekt.
Door collecties interessanter te maken voor
jong en oud en de prijs van de museumjaarkaart te verlagen, kunnen musea volgens de
inwoners van Horst aan de Maas aantrekkelijker worden. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Iets meer dan 50 procent van de inwoners
van Horst aan de Maas geeft aan regelmatig
een museum te bezoeken. 8 procent stapt 3 tot
5 keer per jaar een museumdrempel over. “Ik ga
als ik in het buitenland ben altijd musea bekij
ken”, zegt deze persoon. “In Nederland heb ik
de meeste wel gezien, ze lijken ook allemaal
op elkaar hier.” 37 procent zegt het afgelopen

Inwonerspanel

1.672 leden

Meer promotie maken
Entreegelden verlagen
Vaker een Museumweek
organiseren

Hoe kunnen musea meer
publiek trekken?
jaar geen museum te hebben bezocht. De voor
naamste reden hiervoor is de toegangsprijs:
mensen vinden het te duur of hebben de mid
delen er niet voor. De musea in Horst aan de
Maas worden niet zo vaak bezocht, blijkt uit het
onderzoek. 56 procent van de ondervraagden
zegt het afgelopen jaar bij geen enkel museum

deze tijd“, denkt iemand. “Schilderijen kijken is
in de gemeente op bezoek te zijn geweest.
oersaai voor de jeugd. Behalve als er een goed
“De gemeente Horst aan de Maas heeft bij mijn
verhaal omheen hangt.” Daarnaast is het een
weten geen musea die mij interesseren”, zegt
idee om andere doelgroepen aan te spreken.
iemand. Anderen gaan er juist regelmatig op
“Een museum is een ontmoetingsplek. Je kunt
uit in eigen gemeente. “Ik kom regelmatig in
er ook seminars houden.
De Locht. Velen weten
Bijeenkomsten van clubs
niet eens hoe mooi het
‘Gratis entree’
of verenigingen en andere
hier is en vooral hoe groot
evenementen toevoegen
het is.”
‘Meer activiteiten
die niets van doen heb
Hoe kunnen de musea
voor kinderen’
ben met het museum zelf.
ervoor zorgen dat er
Denk aan horizonverbre
meer publiek komt? Door
‘Museumjaarkaart
ding.”
bijvoorbeeld meer pro
promoten’
motie te maken en de
TipHorstaandeMaas
entreegelden te verla
is een samenwerkings
gen, zijn enkele suggesties van inwoners. Ook is verband tussen HALLO Horst aan de Maas
het belangrijk dat het museum zowel jong als
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
oud aanspreekt. “Maak museumbezoek leuk
of aanmelden voor de volgende enquête,
voor jong en oud! En interactief, dat past bij
kijk op 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
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 13

30 kilometer per uur in bebouwde kom is een goed idee
De brancheorganisatie van de auto- en fietsindustrie, RAI Vereniging, wil
dat maximaal 30 kilometer per uur de nieuwe standaard wordt voor wegen
binnen de bebouwde kom. Dat is beter voor de verkeersveiligheid en ook
tegen de geluidsoverlast van het verkeer, aldus de organisatie. Een minder
heid van de stemmers, 20 procent, vindt dit inderdaad een goed idee en pleit
hier dan ook voor.
De meerderheid van de stemmers ziet dit echter helemaal niet zit
ten. Niet elk weg is geschikt om als 30-kilometerzone te worden ingericht.
Daarbij brengt het aanpassen van wegen veel kosten met zich mee, waar

voor gemeenten niet altijd geld voor hebben. Daarnaast heeft zo’n maatre
gel alleen effect als er ook op wordt gehandhaafd. Ton Bukkems reageert op
Facebook: “Is ook helemaal niet te handhaven. Gezond verstand is belangrij
ker.” Elly Michiels-Fleuren vindt dat er beter naar andere gevaarlijke situaties
in het verkeer moet worden gekeken. “Auto’s 30 kilometer per uur, elektrische
fietsers tegenwoordig bijna net zo hard in combi met andere weggebruikers
die de aandacht op andere apparaten hebben... veiliger?” Erik van den Eijnden
ten slotte vindt het idee onzin. “Werkelijk niemand kan 30 kilometer per uur
rijden, dus waar maken we ons druk om?”

Snorfietsers horen op de autorijbaan
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Op de meeste fietspaden in Amsterdam mag vanaf deze week niet meer
met een snorfiets worden gereden. Deze maatregel is genomen om de
verkeersveiligheid te bevorderen op de fietspaden.
Snorfietsen mogen officieel niet harder rijden dan 25 kilometer per uur,
maar ze zijn vaak opgevoerd zodat ze tot 50 kilometer per uur kunnen rijden.
Dat is de maximumsnelheid voor normale scooters en die rijden al op de
rijbaan. In de gemeente Horst aan de Maas wordt veel gefietst. Scholieren
fietsen dagelijks naar het Dendron College, Citaverde of elders. Ook in de
weekenden met mooi weer is het druk op de fietspaden in de gemeente.
In Amsterdam is het vanaf nu een regel, maar er is inmiddels een petitie die

42.000 keer getekend is om dit tegen te houden. Snorscooteraars zijn bang dat
zij gevaar lopen tussen de veel sneller rijdende auto’s.
De maatregel mocht in eerste instantie niet worden ingevoerd, omdat
verkeersregels landelijk worden bepaald. In 2017 nam de Tweede Kamer een
wet aan die het voor gemeenten mogelijk maakt om deze maatregel in te
voeren. Gemeente Horst aan de Maas zou het plan dus kunnen doorvoeren
in deze regio. De vraag is of het veiliger werkt voor de fietsers, of het
juist gevaarlijker wordt voor de snorfietsers die nu tussen het auto- en
vrachtverkeer terecht komen. Snorfietsers horen op de autorijbaan.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 14) > Particuliere verhuur maakt markt kapot > eens 47% oneens 53%

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

Aan het roer op een schip vol treurnis?
De discussie in de raad van dinsdag 2 april over ‘t Gasthoês liet de
politieke machtsverhoudingen in Horst aan de Maas goed zien. Al jaren
loopt onder diverse CDA-wethouders ‘t Gasthoês project.
Onmachtig om duidelijkheid over
de exploitatie te geven.
Veranderende informatie, fouten en
weinig gefundeerde ambities en uit
de hand lopende investeringsbedra
gen. Afgezien van de duurzaam
heidsmaatregelen, die al jaren bij
elk project opnieuw vooral door de
PvdA voorgezegd moesten worden
aan het college, zijn de andere
budgetverhogingen gewoon blun
ders of veel te laat aangegeven
miscalculaties en inschattingen of
‘oppoppende’ ambities. Te verwach

ten is dat miljoenen aan hogere
investeringen (los van duurzaamheid)
nadelig effect op de exploitatie zullen
hebben. Ook zou zonder gegoochel
het decimeren van het oppervlak voor
de bibliotheek effect op de huurin
komsten moeten hebben.
Van de raad mag je verwachten
dat een dergelijk zwaar investerings
besluit pas genomen wordt als de
exploitatie, met al hun onduidelijkhe
den, helder is. Niet voor het CDA dus,
die altijd liever vooruit kijkt. Je leert
dan niet, maar leeft wel makkelijker.

Wel voor Essentie, die altijd zorgen
uitspreekt maar zich stilletjes schikt
naar de macht van het CDA. PvdA
heeft nooit moeite met geld uitgeven.
D66+GroenLinks gaf aan dat een extra
investering van 1,5 miljoen voor een
late en ongefundeerde extra ambitie
gewoon niet gesteund kon worden.
Daarom stemde ze, samen met VVD
en SP, tegen het voorstel. Niet omdat
een renovatie van ‘t Gasthoês niet
gewild werd, maar in feite om het
zwabberende, door het moment van
de dag, gestuurde beleid. Treurnis
alom dus.
De VVD diende een motie van
treurnis in. Gericht tegen de wethou
der voor jaren van onduidelijk en

zwabberend beleid in dit dossier.
Een motie tegen de bestuurder, niet
de persoon. Een zeer begrijpelijke
motie. Het CDA riep de VVD op deze
‘ongepaste’ motie in te trekken.
Die oproep kenmerkt de politiek in
Horst aan de Maas. Het CDA werkt
graag samen met iedereen die zich
naar hun wil voegen. Hooghartige
machtspolitiek. Voor drie coalitiepar
tijen moet toch duidelijk zijn dat aan
het roer staan belangrijk is, maar
wel op het juiste schip. Geen zwal
kend slavenschip. Er is materiaal
genoeg voor betere schepen.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

The Dutch Disease
Afgelopen weekend werd Horst, en zeker ik, blij verrast met het
geweldige initiatief: ‘Tribute around Town’.
Dat hield in, dat er in zes cafés
zes tributebands de muziekliefheb
bers konden verwennen. Mooier
bestaat niet. Zou je denken. Tot mijn
verbijstering brak in een aantal cafés
dé ziekte uit: ‘the Dutch Disease’.

Mensen bezoeken een popconcert
(waarom eigenlijk) en gaan vervol
gens, met een totale minachting voor
de muzikanten, en ook de andere
concertbezoekers, met de rug naar het
podium staan en blèren er maar op

los. Een jongeman stond zelfs met zijn
rug tegen de microfoonstandaard van
een geweldige zangeres te duwen en
keek om met een blik van: “kan dat
ding niet ergens anders staan?”
Kijk, dat het geen luisterconcert
betreft, dat kan ik nog begrijpen maar
dat de muzikanten zelf er schande van
spreken, zegt toch wel voldoende. Oh,

oh, Henny en Jan van Cambrinus, wat
missen we jullie. Wie de schoen past,
trekke hem aan.
Voor wie niet begrijpt waar dit
over gaat, zoek op Youtube naar Kees
van Amstel en ‘The Dutch Disease’.
Paul Craenmehr
Kogelstraat, Hegelsom

She’s back
Het witte goud. De koningin van de groente. Ja, de
asperge wordt graag koninklijk aangesproken. Ze wordt
daarnaast gezien als een
afrodisiacum en je urine gaat
er een beetje raar van ruiken.
Het aspergeseizoen is weer
aangebroken en het Nederlands
Asperge Centrum viert dat met
een nieuwe reclame.
‘She’s back’. We zien een jonge
vrouw in een rauwe asperge
bijten (mag toch hopen dat ze
die scène niet vaak over heeft
moeten doen) , een Bruno
Mars-lookalike achter een piano
en een dansende aspergesteker
op een aspergeveld. Ik kan me
niet herinneren dat ik die hier
ooit gezien heb. Volgens het
Asperge Centrum is de reclame
bedoeld om de groente meer
onder de aandacht te krijgen
van de jeugd. Want asperges,
die zijn hip. Vergeet sigaretten
en alcohol, maar ga helemaal
los op zo’n gladde witte stengel.
Combineer haar met ham en ei
of ga back to basic en eet ze
rauw, net als die actrice in de
reclame. Ik beschouw de
asperge toch een beetje als
onze groente. Geteeld in de
Limburgse zandgronden, verhandeld op de veiling in Venlo.
Blijkbaar heeft de groente een
imagoprobleem onder de jeugd
en daarom mocht een reclamebureau uit Amsterdam zich
buigen over de vraag: hoe
maken we de asperge stoer?
Kijk, dat je er een leuke beat
onder wilt zetten, dat snap ik.
En ik snap ook dat zo’n knappe
gast heel wat meer aanspreekt,
dan een bezwete aspergesteker
die al acht uur in de zon op het
veld heeft gestaan. Maar
waarom moet dat weer allemaal in het Engels? Kan het niet
in het Limburgs of desnoods
Nederlands? Er zijn toch genoeg
Limburgse bands die een leuk
deuntje over een asperge
kunnen maken? Heideroosjes
bijvoorbeeld. Pogoënde asperges, dát is pas een imagoverandering.
Marieke
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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.

’t Gasthoês: foutje in de berekeningen, bedankt
Over de verbouwing van ’t Gasthoês is al veel gesproken en geschreven, maar het lijkt nu een gebed zonder eind te worden. Bovenop de
reeds toegezegde 12,5 miljoen kwam onlangs het verzoek van wethouder Han Geurts (CDA) om een extra krediet van 4 miljoen te verlenen.
Een forse uitbreiding van het budget waar de SP-fractie niet mee heeft
ingestemd.
bare tribune en uniform meubilair
voor een betere uitstraling van het
Gasthoês. Daar kwam ook nog de
mededeling bij dat er ook nog zes ton
extra nodig is, omdat er een foutje in

Het gaat om geld voor duur
zaamheidsmaatregelen (1,9 mil
joen euro) en voor ‘extra ambities’
(1,5 miljoen), zoals verbouwing van
de theaterzaal met een verplaats

de berekening van de btw is gemaakt.
De onduidelijke en onvolledige finan
ciële onderbouwing vormde met
name voor de SP de aanleiding om
niet in te stemmen. Meedenken over
duurzaamheid? Ja, natuurlijk, maar
dan wel op basis van een compleet
beeld van de exploitatie. Dat kwam er
niet. De eerder door de raad gestelde
kaders waren helder en daar is 12,5
miljoen euro voor beschikbaar gesteld,
hetgeen al een fors bedrag is. Wat de

SP betreft moet de wethouder het
daar nu mee doen. Er zou nog geke
ken kunnen worden naar een aanpas
sing van het verbouwplan om een
bezuiniging te realiseren ten behoeve
van de duurzaamheid. Maar dit mag
dan zeker niet ten koste gaan van
de bibliotheek, waarvoor in de plan
nen van het college zonder overleg
met de gemeenteraad al oppervlakte
is wegbezuinigd. De SP heeft aange
geven dat het ambitieniveau omlaag

moet en dat er dus geen extra geld
beschikbaar gesteld moet worden.
De wethouder kon zelfs niet garan
deren dat er in de toekomst niet nóg
meer geld bij moet. Tenslotte heeft
de SP ingestemd met een zoge
naamde ‘motie van treurnis’ die de
VVD indiende om duidelijk te maken
dat het gedrag van wethouder
Geurts niet acceptabel is.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Treurig… treurnis
De afgelopen week stonden we in de gemeenteraad lang stil bij de
vraag van het college van B en W voor extra gelden in verband met de
renovatie van ’t Gasthoês in Horst. Lang, omdat vanuit alle partijen (met
uitzondering van het CDA) kritische geluiden te horen waren over het
voorstel, maar ook over het hele proces.
“Verwarrend, ondermaats en
afkeurenswaardig”, heb ik namens de
fractie bij de behandeling gezegd. En
gevolgd door een ‘motie van treurnis’
om daarmee onze grote bezorgdheid
en verdriet rondom ’t Gasthoês te
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onderstrepen. Deze motie werd door de
SP gesteund, de coalitiepartijen steun
den die (uiteraard) niet. Geen misver
stand: ook wij zijn voor een fatsoenlijke
gemeenschapsaccommodatie.00
Maar wel
een die betaalbaar is, zowel nu00
met de

nieuws

renovatie als straks ook voor de huur
ders en bezoekers. Geen opsmuk, maar
weldoordacht. Op onze suggestie eens
te gaan praten met Het Raodhoes in
Blerick, waar een vergelijkbaar concept
een aantal jaren geleden werd gestart,
werd niet ingegaan. Waarschijnlijk
omdat de waarheid van daar (het blijft
worstelen met de exploitatie in Blerick)
niet past in de blinde ambitie van dit
college. In mei komen het strategisch
plan en het organisatiemodel aan de

orde in de gemeenteraad. En dan kunnen
we het hopelijk ook over de financiële
huishouding gaan hebben. En maar
afwachten wanneer de rest (de plannen/
kosten van de aanpassing van de directe
omgeving van ’t Gasthoês) aan de orde
komen. Treurnis alom. Er is helaas geen
ander woord voor. Vandaar de motie van
treurnis. Realisme? Hoog tijd. Gewoon.
Doen.
Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

Adver torial

ACB Group uit Horst
bestaat 25 jaar!
ACB Group uit Horst, bekend van ACB Transportbanden & Onderdelen en ARCO Solutions, bestaat deze maand 25 jaar.
Het bedrijf, dat in 1994 is opgericht is een bekend begrip in Horst aan de Maas.
Van garage naar drie moderne vestigingen
Ten tijde van de oprichting was ACB gevestigd in de
kelder van een woning aan de Westerholtstraat in Horst.
De ruimte werd al snel te klein voor het bedrijf waardoor
er in 1995 een oude champignon cel aan de Massenweg in
Melderslo werd betrokken. Aan het einde van 1995 vestigde
ACB zich aan de Stationsstraat 125 in Horst. In 2015 kwam
daar een vestiging in Doetinchem bij, toen ACB het bedrijf
TB Transportbandenservice overnam. In 2017 betrok ARCO,
een dochterbedrijf van de ACB Group, een pand aan de
Venrayseweg 141 in Horst. Het bedrijf is in zijn totaliteit
uitgegroeid tot 2.500 vierkante meter kantooroppervlak en
10.000 vierkante meter productieruimte.

supply chain, bulk en recycling industrie, ontstond rond
de eeuwwisseling een toenemende behoefte om met de
transportbandinstallatie capaciteit en kwaliteit te vergroten en
kosten te reduceren. Dat leidde tot een geleidelijke uitbreiding
van de bedrijfsactiviteiten. In 2004 werd daarvoor een nieuwe
hal gebouwd, waarin vanaf dat moment constructie- en
assemblagewerkzaamheden werden uitgevoerd. In 2016 kreeg
de constructietak van het bedrijf een eigen identiteit, namelijk
ARCO Solutions.
ARCO Solutions ontwikkelt en levert totaaloplossingen voor
het automatiseren van interne processen. Aan een combinatie
van mechanisering, robotisering en automatisering is grote
behoefte.
Groeiambitie en toekomstplannen
Het bedrijf ziet volop kansen voor de toekomst. “De vraag
naar oplossingen om productieprocessen te automatiseren
groeide de afgelopen jaren fors en ik voorzie dat dit in de
nabije toekomst niet gaat veranderen. Met de kennis binnen
ACB en ARCO hebben we alles in huis om voor de klant een
concurrentievoordeel te realiseren en ze te ontzorgen in hun
interntransport” ,aldus oprichter Albert Vermeulen.
De directie bestaat uit Albert Vermeulen (1994),
Ralph Wijnands (2010) en Mart Verstraaten (2018). Bij het
bedrijf werken momenteel 115 mensen. Het is een bewuste
keuze om voornamelijk samen te werken lokale leveranciers.
Hiermee stimuleert het bedrijf de lokale economie.

Groeiende behoefte aan innovatieve en intelligente
productieprocessen
Het bedrijf ACB Transportbanden bevindt zich vanaf
1994 in de vervangingsmarkt van transportbanden en
onderdelen. Een markt waar het bedrijf nu een landelijke
speler is. Bij klanten in onder andere de agri & food,

Feest vieren en schenken
Tijdens het jubileumjaar wordt op geschikte momenten
stil gestaan bij het 25-jarig bestaan. In dit jaar wordt geld
ingezameld voor Stichting Funpop, hét openluchtfestival voor
mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor is de actie
opgestart: Feliciteer en Doneer! Kijk op acb-transportbanden.nl
over hoe u rechtstreeks aan Funpop kunt doneren.

Ralph Wijnands (links) en oprichter
Albert Vermeulen (rechts).
Stationsstraat 125
5963 AA Horst
T 077 - 398 44 16
info@acb-transportbanden.nl
acb-transportbanden.nl
Venrayseweg 141
5961 NS Horst
T 088 - 006 53 00
info@arco-solutions.nl
www.arco-solutions.nl
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Dinsdag 16 april

Komende weekend

Op dinsdag 16 april vergadert de gemeenteraad.

Het is bijna zover: op 13 en 14 april gaan we met

Raadsavond

Elke bij telt, jij ook!
z’n allen bijen tellen!

Meepraten
Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend

besproken. Verder ook op de agenda een

Doe mee!

gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden

opiniërende bespreking van de Verkennende

Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel

kunnen deelnemen) en een besluitvormend

Analyse Bedrijventerreinen en de notitie over

van bijen weet. We nemen je stap voor stap

gedeelte. Tijdens de voorbereidende

huisvesting arbeidsmigranten. Op de agenda

mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten

vergadering kunnen inwoners gebruik maken

van de besluitvormende vergadering staat o.a.

die je eind april in je tuin kunt tegenkomen.

van het burgerpodium. Daarnaast kan

de projectsubsidie stichting EnergieKronenberg

Op de website www.nederlandzoemt.nl tref je:

Schrijf je in op

men zich aanmelden voor spreekrecht

en het onderzoek Evaluatie Jeugdzorg van de

•

een telformulier met zoekkaart aan;

www.nederlandzoemt.nl/bijentelling

m.b.t. het agendapunt ingekomen brieven/

Rekenkamercommissie.

•

bijengidsje dat je kunt downloaden;

en doe mee met de Nationale Bijentelling

raadsinformatiebrieven en de voorbereidende

Meer informatie over de agendapunten leest u

•

instructieﬁlmpje.

van Nederland Zoemt. Elke bij telt, jij ook.

behandeling van raadsvoorstellen voor de

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

volgende vergadering. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium of het spreekrecht?

Meer informatie

Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering

De openbare vergadering is in de raadzaal van

contact op met de grifﬁer, de heer R. Poels,

het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of

De besluitvormende vergadering is gepland

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

vanaf 21.00 uur. Afhankelijk van het verloop

Hoorzitting 16 april 2019

Commissie bezwaren en klachten

van de voorbereidende vergadering kan dit

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag

Agenda

tijdstip maximaal een half uur vervroegd

16 april 2019 bij elkaar voor een hoorzitting.

Tijdens deze raadsavond wordt o.a. de

worden. U kunt de vergadering ook live

gemeentelijke bibliotheekvisie oriënterend

volgen via www.horstaandemaas.nl/raad.

Hoorzitting om 18.45 uur

De commissie brengt advies uit over te

Behandeling van bezwaarschrift tegen

nemen besluiten op bezwaarschriften.

omgevingsvergunning t.b.v. de uitbreiding

De hoorzitting vindt plaats in het

van een kas op locatie aan Nieuwe Peeldijk

gemeentehuis van Horst (ingang via

Greenport
Venlo

in America.

hoofdingang).

Hoorzitting om 19.45 uur

Voor meer informatie kunt u contact

Behandeling van 2 bezwaarschriften tegen

opnemen met de secretaris van de

Weet jij wat er allemaal gebeurt in

de last onder dwangsom van dierenweide

commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,

aan Broekhuizerweg in Broekhuizenvorst.

tel. (077) 477 97 77.

Open dag 14 april 2019

Greenport Venlo, een 5.400 hectare
groot gebied? En wat het de regio,

Debatwedstrijd Dendron College
vs gemeenteraad

dus ook jou als inwoner, oplevert?
Maak op zondag 14 april
van 12.00-16.00 uur kennis met
Greenport Venlo. Een unieke kans

De debatclub van het Dendron College is op 16 april te gast in de raadzaal voor een

om meer te weten te komen over

debatwedstrijd met een afvaardiging van de gemeenteraad.

dit bijzondere gebied!
Meer informatie vindt u
op www.greenportvenlo.nl

Wie wordt de beste debater van de middag?

debater een mooie prijs. Publiek is van harte

De debatclub van het Dendron College

welkom tussen 15.00 en 17.00 uur.

coördineert het debat en zorgt ook zelf voor de

Maar je kunt het debat ook live volgen

stellingen. Een jury beoordeelt de deelnemers

via www.horstaandemaas.nl en facebook

en aan het einde van de middag krijgt de beste

(RaadHadM).

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

America

Horst

Gelderdijk 29

Raamweg 8

Parklaan 51b

Erik de Rodeweg 5

Broekhuizen

Gebr. Van Doornelaan 88

De Wiers 1

Veerweg - Molenweg

Hoofdstraat 28 - 30

Haasendonckerweg

Venrayseweg

Broekhuizenvorst

(tussen 69 en 71)

Blitterswijckseweg 1

Venrayseweg 128a

Generaal Dempsystraat 13a

Grubbenvorst

Lottum

Horst aan de Maas

Venloseweg 71b

Mgr. Schravenlaan 1a

Verkiezingen van de leden

Meerlo

van het Europees Parlement

Pastoorstraat 5

Beatrixstraat 2

Stemmen met de kiezerspas

Lottumseweg 16

Meterik

Verkiezingen van de leden

Hegelsom

Roothweg 6a

van het Europees Parlement

Pastoor Debijestraat 6a

Sevenum

Stemmen bij volmacht

(besluitdatum 5 april 2019)
Burgemeester Ryan Palmen bezocht Kronenberg om het 60-jarig huwelijkspaar van den
Beuken-Aerts persoonlijk te feliciteren. Naast een boeket bloemen overhandigde hij namens de
gemeente Horst aan de Maas het gebruikelijke cadeau.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

(besluitdatum 8 april 2019)
Omgeving Staarterstraat

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

Swolgen

077 - 477 97 77
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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.

Nee tegen extra geld voor ‘t Gasthoês
Afgelopen raadsvergadering werd de gemeenteraad gevraagd om
fors extra geld te investeren voor de verbouw van ’t Gasthoês.
Met name nieuwe ambities, een
middelgrote zaal met flexibele
tribunes (700.000 euro) en een
mooiere inrichting (800.000 euro)
moeten ’t Gasthoês nog aantrekkelij
ker maken en zo zorgen voor een
sluitende exploitatie.
D66+GroenLinks ziet die extra
investering van 1,5 miljoen niet
zitten en zei ‘nee’. Genoeg is genoeg.

In december 2017 stemde de gemeen
teraad in met een fantastisch en gelikt
plan met een hoog ambitiepeil om
een kloppend en dynamisch cultureel
hart van Horst aan de Maas en een
huiskamer voor Horst met een verbin
dend herbergconcept te realiseren.
Een gedragen ontwerp waarin ideeën
en wensen van de kopgroep en
gebruikers waren vertaald in een

kansrijk plan. Neergezet in een effici
ënte gebouwelijke organisatie en
uitermate flexibel in het gebruik: dus
op en top multifunctioneel. Dat mocht
inclusief de inrichting van de omge
ving van ’t Gasthoês maximaal
12,5 miljoen kosten.
Nu, een dik jaar later moeten
opeens nieuwe ambities en dus extra
investeringen de exploitatie recht
trekken. En dat terwijl de bieb wegens
de hogere bouwkosten een kleiner
vloeroppervlak krijgt. Maar was de

bibliotheek niet bij verhuizing naar
’t Gasthoes beloofd dat ze hetzelfde
vloeroppervlakte zou krijgen en
dezelfde functies? Nu minder meters
en de functies staan ter discussie.
En tegelijkertijd wel 1,5 miljoen euro
vragen voor nieuwe ambities.
Helemaal rijmen en of begrijpen
kunnen we dat niet. Tot slot: we hopen
dat ‘genoeg echt genoeg’ is.
Een garantie kreeg de raad echter niet.
Jos Gubbels,
D66+GroenLinks

Wat vliegt de tijd…
Het eerste jaar als burgerraadslid is voorbij gevlogen, wat een jaar.
Gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale verkiezingen en een nieuwe
burgervader om maar wat te noemen.
Of het nu gaat om kleine of grote
zaken, ze krijgen allemaal de volle
aandacht. Een regenboogzebrapad,
‘t Gasthoês, dranghekken, gezond

heid, spoorwegovergang, sportaccom
modaties, het huishoudboekje voor de
komende jaren, masterplan wonen
2.0, duurzaamheid en windmolens.

Het komt allemaal in een rap tempo
voorbij. Wat is het toch mooi om in
een vrij land te wonen waar iedereen
zijn of haar mening mag uiten onge
acht geloof of achtergrond. Dit is toch
wel het mooie van een democratie
anno 2019. Ik heb er zin in om mij de
komende jaren weer in te zetten voor

Ontdek
Greenport Venlo!
Van 12.00 tot 16.00 uur
Innovatoren
St. Jansweg - Venlo
Programma op www.greenportvenlo.nl

de kleine en de grote zaken in onze
mooie gemeente. Heeft u vragen of
ideeën, dan hoor ik deze graag, we
doen het samen.
Patrick Bierens,
Burgerraadslid
CDA Horst aan de Maas

Sinds 1967 zijn wij een naam in de land- en
tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn wij een
landbouwmechanisatiebedrijf welk dealer
is van diverse A-merken en anderzijds zijn
we producent van COENDERS speciaal
machines welke met name worden ingezet
in de land- en tuinbouw en de plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden op onze
website: www.coenderslottum.nl
Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de volgende functie:

Leerling monteur BBL (m/v)
Tractoren en landbouwwerktuigen
Als BBL’er werk je in de praktijk en volg je op school een opleiding
richting landbouwmechanisatie.
Wanneer jij geïnteresseerd bent in landbouwmachines
en wilt doorgroeien in de landbouwmechanisatie,
dan zijn wij op zoek naar jou.

Zondag
14 april
2019

Wij vragen:
• mbo niveau 2, 3 of 4;
• inschrijving voor
BBL landbouwmechanisatie;
• passie met landbouwmachines in de
ruimste zin van het woord.
Wij bieden:
• een leerzame werkplek in een klein en prettig teamverband;
• een gedegen opleiding bij een merkgerichte bedrijfsschool,
(indien Niv. 4 bij Aeres Tech);
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• mogelijkheid tot behalen T-rijbewijs;
• een afwisselende en uitdagende baan bij een gerenommeerd bedrijf.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V. Horsterdijk 96a, 5973 PR Lottum
Of per e-mail: p.bouten@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!
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aan
Iris Jenniskens

De
toekomst
Laatst vroeg ik mij af wat
ik het liefst zou veranderen
aan de wereld. En mijn conclusie was dat ik het liefst wil dat
alles minder gevaarlijk zou
worden.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Iris Jenniskens
13 jaar
Meerlo
Citaverde College

Geloof je in buitenaardse wezens?
Eigenlijk geloof ik daar stiekem
wel ik. Ik denk dat er buitenaardse
wezens zijn, maar dat de meeste
mensen ze niet kunnen zien. Ik ben
wel benieuwd hoe ze eruit zouden
zien.
Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou heel erg graag naar Zuid-Afrika
willen reizen, dat lijkt me echt een
supervet land. Het lijkt me heel mooi
om de natuur daar te zien. Verder lij
ken me de mensen en de cultuur daar
superinteressant.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger ging ik het liefst de hele dag
buiten spelen. Dat deed ik kan vaak
met vrienden, en dat vond ik altijd
het leukste om te doen.
Wat zou je nooit weggooien?
Bepaalde herinneringen, zoals foto’s

zou ik nooit weggooien, omdat je
dan altijd een fijn aandenken hebt.
Mijn vrienden zou ik ook nooit weg
gooien, die kan ik absoluut niet mis
sen.
Wat is je droombaan?
Ik zou het liefst dierenartsassistente
worden later. Dat lijkt me een heel
erg leuk beroep, het lijkt me leuk om
veel met dieren bezig te zijn.
Heb je een bijnaam?
Ja, eigenlijk heel veel bijnamen.
Meestal word ik ‘kleine’ of ‘alpaca’
genoemd. Dat vind ik altijd wel erg
grappig.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- en zaterdagavond?
Het liefste ben ik in de avonden
in het weekend met vrienden.
Gezellig samen chillen vind ik altijd
leuk.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je elkaar
kunt vertrouwen en ook veel vertrou
wen in elkaar hebt. Verder vind ik ook
dat je heel veel lol samen moet kun

nen maken en dat het gezellig is als
je samen bent.
Als je terug in de tijd zou gaan,
welk advies zou je jezelf dan nog
mee willen geven?
Dat wat er ook gebeurt, je altijd jezelf
moet blijven. Ik denk dat dat heel erg
belangrijk is, in welke situatie dan
ook.
Als je een dier mocht zijn, welk
dier zou je dan willen zijn?
Dan zou ik heel graag een vogel wil
len zijn, dan kun je lekker rondvlie
gen en alles van bovenaf bekijken.
Dat lijkt me heel vet.
Welke emoticon gebruik je het
meeste?
Het vaakst gebruik ik de lach-smiley.
Die past wel bij mij, want ik moet om
veel dingen lachen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem dan
gebruiken?
Ik zou als ik een superkracht zou
mogen hebben, het liefste onzicht
baar willen zijn. Dan kun je allemaal
grappige dingen doen, zoals bij bal

sporten bij gym alle ballen ontwij
ken.
Wat zou je ooit nog willen leren?
Ik zou graag een EHBO-diploma wil
len halen. Ik vind dat heel belang
rijk in het leven. Het lijkt me een fijn
idee dat je altijd mensen kunt red
den of helpen. Ik hoop dat ik dat over
een paar jaar kan.
Als je ervoor kon kiezen om
voor altijd een bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan
zijn?
Als ik mag kiezen, zou ik het lief
ste voor altijd 19 jaar willen zijn.
Dan heb ik bijvoorbeeld al mijn rij
bewijs, en hoef ik dus nooit meer
ergens naar toe te fietsen. Dat lijkt
me heel erg handig. Verder mag je
dan eigenlijk alle dingen doen die
je wilt.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben denk ik wel een beetje
heel erg verslaafd aan mijn tele
foon. Ik kan eigenlijk echt niet zon
der en ik gebruik mijn telefoon heel
veel.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

www.ikzoekeencontainer.nl
Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

tel. (077) 320 97 00

Het feit dat Trump nog
steeds aan de macht is in de
Verenigde Staten van Amerika
én de machtigste persoon op de
aarde is, maakt denk ik niet
alleen mij bang. En dan ook nog
andere grote landen met
gevaarlijke leiders zoals NoordKorea en Rusland met Kim Jong
Un en Vladimir Poetin. Als het
zo blijft dan vraag ik mij af of
komende generaties wel veilig
kunnen opgroeien in Nederland
en niet moeten leven in een
derde wereldoorlog. De toekomst ziet er met elke dag
slechter uit dan dat het de dag
ervoor leek. Ook met alle terreurbewegingen die steeds
meer opkomen. Het feit dat er
nog steeds een terreurbeweging rondloopt, is toch een gek
idee. Na al die aanslagen over
heel de wereld zou je verwachten dat IS nu wel zou stoppen.
Het heeft in ieder geval niemand geholpen om voor de
islam te kiezen. En het heeft al
helemaal niet ervoor gezorgd
dat heel de wereld nu gelooft in
Allah en voor de islam gaat.
De eerste aanslag voelt zo dicht
bij, maar toch ver weg. Je suis
Charlie is al bijna 4 jaar geleden, maar toch voelt het als de
dag van gister dat je wakker
wordt, op je telefoon kijkt en
overal je suis Charlie ziet op
sociale media. Intussen zijn er
nog enorm veel terroristische
aanslagen geweest met enorm
veel slachtoffers. En dat maakt
mij van binnen toch wel verdrietig. Waarom zouden er
zoveel mensen moeten sterven?
En al helemaal als er uiteindelijk toch niks mee wordt bereikt.
Dus laten we hopen dat het
sterk gaat afnemen en binnenkort wel wereldvrede kan
ontstaan.
Jélena
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De Wingerd Sevenum

Dinnershow
De Koninklijke Harmonie Unie Sevenum organiseert samen met
Vocal Connexion en Dansgarde Sevenum een dinnershow. Dit evenement vindt plaats op zondag 11 mei in De Wingerd in Sevenum.
Gasten kunnen genieten van een
7-gangendiner. Ondertussen zullen
verschillende optredens plaatsvin
den. De opbrengst van het diner gaat
naar de zorgboerderijen in Sevenum.

De avond begint om 19.00 uur en
De Wingerd gaat om 18.30 uur open.
Meer informatie en kaarten zijn
verkrijgbaar bij D!T Feelgoodstore in
Sevenum.

‘t Zoemhukske

Bijen- en natuurmarkt
In ‘t Zoemhukske in Horst wordt op zondag 14 april een bijen- en
natuurmarkt georganiseerd. Om 09.00 uur wordt gestart met de verkoop van bijenvolken. De natuurmarkt start om 10.00 uur en duurt tot
16.00 uur.
Tijdens de markt zijn er ruim
25 standhouders aanwezig met
onder andere streekproducten,
insectvriendelijke planten, imkerma
terialen, oude ambachten en kinder
activiteiten. Ook wordt er informatie
gegeven over honingbijen, solitaire
bijen en andere insecten.

Natuur- en milieuorganisaties
geven voorlichting over het bereiken
van een gevarieerde gezonde leef
omgeving en over de bestuiving van
bloemen, planten en fruitbomen.
Verder kan er een kijkje worden
genomen in de drachtplantentuin
rondom ‘t Zoemhukske.

Jan van Zuijlen

Lezing ademhaling
bij BiblioNu
Bij BiblioNu in Horst verzorgt Jan van Zuijlen op woensdag 17 april
een lezing over ademen. De lezing duurt van 19.30 tot 21.30 uur en
Van Zuijlen besteedt aandacht aan wat ademhaling is en hoe het
functioneert.
Tijdens de lezing legt Van Zuijlen
uit hoe ademhaling werkt en laat hij
iedereen de ademhaling ervaren.
De meeste mensen hebben namelijk
geen idee van het niveau van de
eigen ademhaling.
Van Zuijlen vertelt hoe en
waarom bepaalde ziektebeelden die
kunnen ontstaan, terug te leiden zijn

op ademhaling die niet binnen de
norm is. De norm is vastgesteld door
dokter Buteyko, een Russische arts
en professor die zijn leven heeft
gewijd aan het uitzoeken van hoe
het lichaam werkt.
Aanmelden voor de lezing kan
via www.Buteyko-leudal.nl of via
een mail naar jan@buteyko-leudal.nl

Eindexamenwerk Citaverde in kasteel
Eindexamenleerlingen van de vakopleiding bloem, groen en styling van het Citaverde College in
Horst exposeren tot en met 5 mei hun werk bij de Kasteeltuinen in Arcen. De diverse examenwerken
van de studenten staan verspreid over het voorplein en in het kasteel. De leerlingen moesten onder
andere bloemwerken in zeventiende eeuwse klederdracht verwerken en een krans maken van
duurzaam of gerecycled materiaal. Op de foto staat Mischa Coumans uit Horst met een krans
gemaakt van de binnenbanden van een fiets.

Lezing over de bevrijding
Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum organiseert op woensdag 17 april een lezing over de bevrijding van
Noord-Limburg. Deze lezing wordt gegeven door Hugo Levels en Eric Munnicks en vindt plaats in zaal ’t Brugeind
in Meerlo. De lezing begint om 19.30 uur.
Hugo Levels en Erick Munnicks zijn
de auteurs van het boek ‘Waar blijven
de bevrijders’. Ze zijn al meer dan
35 jaar bezig met onderzoek in bin
nen- en buitenland. In de lezing gaan
ze in op de bevrijdingsgeschiedenis
van Noord-Limburg tussen september
1944 en maart 1945. Daarbij staan ze
specifiek stil bij de Slag van Overloon
vanuit Duits en Engels perspectief, het

vastlopen van het front in noordelijk
Limburg en de bevrijding. Verder is er
speciale aandacht voor het
Bruggenhoofd Venlo, Geijsteren,
Broekhuizen, Blitterswijck en de
operatie Schneemann in Wanssum.
Ook de invloed van de mijnenvelden
en hoe deze werden opgeruimd komt
aan de orde. Daarnaast gaan ze het
hebben over de rol van Civil Affairs en

wordt de bouw van de Baileybrug
behandeld.
De lezing wordt geïllustreerd
met kaartmateriaal, foto’s en docu
menten en er is ruimte voor bezoe
kers om vragen te stellen. Ook kan
het boek ‘Waar blijven de bevrijders’
gekocht worden. Voor leden van
de Heemkundevereniging MeerloWanssum is de entree gratis.

Jubilarissen Maaltijdservice
De Maaltijdservice Horst aan de Maas zette onlangs tijdens het jaarlijkse etentje een aantal
jubilarissen in het zonnetje. Herman Klabbers, Sraar van de Vight, Harry Hopman, Eed Keizers en
Chris Verstegen werden gehuldigd. Keizers en Verstegen zijn al tien jaar vrijwilliger, Van de Vight en
Hopman vierden hun twintigjarig jubileum en Klabbers is al dertig jaar actief als maaltijdbezorger.
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GEPLUKT Melissa Voorn

Geen uitdaging is voor Melissa Voorn (34) te gek. Ze noemt zichzelf een echte strever. Van jongs af aan is muziek haar leven, maar ook voor haar
dorp, Tienray, zet ze zich met alle plezier in. Deze week wordt ze geplukt.
Oorspronkelijk is Melissa geen
echte ‘Tienderse’. Ze is namelijk
geboren en getogen in Bleiswijk
dichtbij Zoetermeer en Rotterdam.
Maar terug wil ze allerminst. “Ik zit
hier helemaal op m’n plek. Ik hou van
het dorpsleven. De gezelligheid en
sociale controle hier vind ik veel te
leuk.” Melissa zet zich veel in voor
haar dorp Tienray. “Ik zit in verschil
lende dorpscomités. Zo regel ik met

een aantal vrijwilligers onder andere
de intocht van Sinterklaas, het 4-mei
comité en zit ik in het dorpsoverleg als
penningmeester. Ook help ik mee met
het kermiscomité en zit ik in de
medezeggenschapsraad van kindcen
trum STip. Ik vind die dingen heel
belangrijk.”
Zoals gezegd is Melissa opge
groeid in Bleiswijk, samen met haar
ouders, oudere zus en jongere broer

PUZZEL

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.

1

6
9

7

tje. Ze is de middelste van de kinde
ren. ‘We hadden een gezellig en fijn
gezin. Mijn vader was vrachtwagen
chauffeur en mijn moeder deed het
huishouden. In mijn vrije tijd was ik al
actief als vrijwilliger. Zo hielp ik mijn
oma in het verzorgingshuis met de
afwas, maar was ik ook actief voor
andere bewoners. Daarnaast sportte
ik ook veel. Zo nu en dan trok ik de
schaatsen aan of stapte ik op mijn
skateboard. Het was natuurlijk best
stoer als je als meisje in de halfpipe
stond. Ik heb tijdens het skaten wel
flink wat blauwe plekken opgelopen.”
Muziek was ook heel belangrijk voor
Melissa. Haar ouders hebben daar veel
invloed in gehad. “Simon & Garfunkel,
Supertramp, Creedence Clearwater
Revival (CCR) waren belangrijke arties
ten voor mij. Vooral Eric Clapton. Dat
is toch wel mijn inspirator.” Op haar
10e kreeg Melissa interesse in gitaren.
“Ik begon met gitaar spelen en vind
het nog steeds fantastisch.”
Melissa ging naar de middelbare
school en kwam in een bewogen peri
ode terecht. “Ik was geen gemakke
lijke puber. Maar ik was wel iemand
die voor alles ging, ook op gebied
van school.” Een intensieve periode,
maar met veel vertrouwen behaalde
ze haar diploma en mocht ze zich
opmaken voor een vervolgstudie. De
keuze was niet zo makkelijk. “Ik wilde
altijd al juf worden en de pabo gaan
doen, maar toen ik in havo-5 zat heb
ik er nog eens goed over nagedacht.
Wil ik mijn hele leven voor de klas
staan?” Nee, was daarop het antwoord
en Melissa besloot iets te gaan doen
met biologie. “Dat vak had mij altijd
geboeid, ik had het ook als extra vak

gekozen. Uiteindelijk ben ik terecht
gekomen bij de opleiding bewegings
technologie.”
In die tijd ontmoette Melissa
haar eerste man tijdens jeugdwerk.
“Hij kwam uit Oirlo, dus ik moest wel
vaak met mijn autootje op en neer
karren. Na een tijdje wilde ik een
stageplek vinden in deze regio en
kwam ik terecht bij meerdere verzor
gingsplekken zoals Vincent van Gogh
en Beukenrode in Venray.” Melissa
vond, na gewerkt te hebben in een
particuliere praktijk, een baan in de
medisch specialistische revalidatie
bij VieCuri Venlo, nu Adelante. Ze is
een echte teambuilder. “Ik hou ervan

om met een groep samen te werken.
Goede zorg geef je samen. Ik begeleid
mensen die moeten revalideren van
bijvoorbeeld een ziekte, aandoening
of ongeval.” Het mooiste vindt Melissa
dat mensen in zo’n heftige situatie in
staat zijn te kijken naar wat ze nog
wel kunnen. En als dat niet lukt, om
samen een oplossing te bedenken.
Naast deze baan doet ze ook onder
zoek voor VieCuri Venlo. “Moeilijk
om in een paar zinnen uit te leggen,
maar ik doe medisch wetenschappelijk
onderzoek om de behandeltolerantie
te verbeteren bij patiënten met long
kanker. Ik bestudeer of iemand een
bepaalde behandeling aankan en hoe
de belastbaarheid tijdens de behande
ling verbeterd kan worden.” Of er een
promotie volgt? “Eerst maar eens kij
ken hoe deze onderzoeken lopen.”
Naast haar drukke baan vind
Melissa haar rust in de muziek.
“Muziek is een rode draad in mijn
leven gebleven. Vroeger hield ik heel
erg van 80’s en 90’s, maar mijn smaak
is wel enigszins veranderd. Dat komt
door mijn huidige man, die ik heb
leren kennen tijdens badmintontrai
ningen. Hij zit meer in de rockmuziek
zoals Ozzy Osbourne en Metallica.
Maar die gouden oude platen zijn wel
gebleven hoor. We gaan regelmatig
naar concerten met z’n tweeën of met
een groepje. Zo heb ik het afgelopen
jaar ook het festival Graspop bezocht
in het Belgische Dessel. Daar was
Ozzy Osbourne één van de headliners.
Ik kan mij helemaal op laten gaan in
muziek, maar vissen doe ik ook graag.
Heerlijk om dan aan het water te zit
ten in de natuur. Actief ben ik ook
graag. Zo doe ik aan bootcamp en heb
ik onlangs de halve marathon gelopen
tijdens de Venloop in Venlo.”
Waar Melissa het meest van kan
genieten, is de gezelligheid om haar
heen. “Ik hou zielsveel van mijn kin
deren Teun (7), Eva (9) en Julia (10)
en mijn stiefkinderen Natasja (18) en
Michelle (23). Gewoon gezellig samen
zijn word ik al blij van. Voor mij mag
het leven zo 25 jaar doorgaan, ik heb
niets te klagen.”
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Gelijkspel voor Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
De eerste teams van SV Melderslo en IVO Velden waren beiden gebaat bij drie punten zondag 7 april om een
beetje lucht te krijgen in de onderste regionen. Het werd uiteindelijk 2-2.
Door een goede onderschepping
vroeg in de wedstrijd door Teun
Peeters kon Bart Verheijen op het
doel van IVO af. Zijn schot vanaf de
rand van het zestienmetergebied
miste de juiste richting. Een minuut
later kreeg IVO een grote kans door
matig ingrijpen bij een diepe bal.
Keeper Bas redde met zijn voet. In de
10e minuut kwam IVO op een 1-0
voorsprong. Een voorzet vanaf links
werd strak binnen geschoten, waarbij
keeper Bas kansloos was.
Melderslo kreeg kansen via een
vrije trap en een scherpe voorzet van
Gijs Coenders bereikte net niet het
juiste eindstation. Beide ploegen wer
den slordiger in de opbouw en IVO
aasde op een snelle counter. Tot aan

de rust volgden er nog kansen aan
beide zijden. Een indraaiende vrije
trap richting doel van Jeroen Gubbels
werd getoucheerd maar viel niet bin
nen. Aan de andere kant moest Bas
nog tweemaal redding brengen op
schoten van de IVO-spits. 0-1 was de
ruststand.
Goed en wel uit de kleedka
mers ging de bal op de stip door
een handsbal van IVO. De penalty
die volgde werd koelbloedig bin
nen geschoten door Bart Theeuwen.
De feestvreugde na de gelijkmaker
was echter van korte duur, want drie
minuten later kwam IVO alweer op
voorsprong. Een indraaiende vrije trap
ging aan alles en iedereen voorbij en
stuiterde in het doel van Melderslo,

1-2. Na de treffer volgde een periode
zonder noemenswaardige kansen
voor beide ploegen. Buiten enkele
afstandsschoten kwam er geen
gevaar voor de doelmannen. In de
86e minuut kreeg Melderslo uit het
niets een tweede (geheel terechte)
penalty toegekend. Jeroen Gubbels
werd gevloerd binnen het zestienme
tergebied en Bart Theeuwen schoot
de penalty beheerst in het zijnetje.
2-2 en tijd voor een slotoffensief.
Beide ploegen wilden graag voor
de winnende gaan, maar koester
den ook het punt van een gelijkspel.
IVO kwam nog het dichtst bij de win
nende treffer, waarbij de bal net op
tijd geblokt werd door de defensie
van Melderslo.

Met eigen doelpunt

Horster hockeymannen
winnen van Peel en Maas
Kampioenschap
VC Set Up DS3
Door: Volleybalclub Set Up
VC Set Up DS3 werd overtuigend kampioen van de 3e klasse
volleybal. In de 19 wedstrijden die gespeeld werden, wonnen ze
71 sets en verloren er slechts 5.

Door: hockeyvereniging HC Horst
De Horster hockeymannen speelden op zondag 7 april tegen Peel en Maas. Horst won de spannende uitwedstrijd met 3-4.
Iedereen werd van tevoren meer
dere malen duidelijk gemaakt, dat het
wel eens ’n taaie wedstrijd zou kun
nen worden. Bij aanvang van de
wedstrijd zette Horst direct de aanval
in wat meteen resulteerde in een paar
gevaarlijke kansen. Hierna herpakte
Peel en Maas zich en creëerde het
team één kans, die heel ongelukkig
door een Horster verdediger in zijn
eigen goal terecht kwam. Tot ieders
verbazing stond Horst 1-0 achter en de
mannen moesten aan de bak. Joren
stelde zijn vizier op scherp en maakte

1-1 en 1-2, waardoor Horst met een
kleine voorsprong de rust in ging.

doorgespeeld door Bob (Bercken), Tim,
Ruben, Bob (Bekerom), Wouter en
Max, waarna Skip hem mocht afron
den, 1-3. Horst bleef de druk op Peel
en Maas hoog houden wat resulteerde
In de rust werden een aantal
in een groot aantal cirkelpenetraties.
belangrijke puntjes besproken, zodat
het Horster team met een overwinning Door een fout van de keeper van Peel
en Maas kreeg Sander de bal in de
het veld af zou gaan. De tweede helft
stick voor open goal en maakte de 1-4.
ging van start en Horst zette meteen
Met nog 5 minuten op de klok was de
de aanval in. Na ongeveer 10 minu
wedstrijd gespeeld, dacht Horst, maar
ten spelen, was daar het hoogtepunt
Peel en Maas dacht hier anders over.
van de wedstrijd. Horst zette een
3-4 was de eindstand en de drie pun
prachtaanval op. De aanval begon bij
ten gingen mee naar Horst.
Sam en werd vervolgens in één keer

Prachtaanval

ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 APRIL

OPEN DEUR DAGEN
MET DE VOLGENDE LENTEACTIES:

GRATIS MOTOR OP SECTIONAALDEUR
GRATIS DRIEPUNTSSLOT EN
GASDRUKVEER OP DUOPORT
Garagedeuren
Zonweringen

Kampioenschap voor Set Up MB3

Kunststof kozijnen

Door: Volleybalclub Set Up
VC Set Up MB3 uit Meerlo mag zich sinds 23 maart al kampioen noemen van de 2e klasse volleybal toen ze overtuigend de wedstrijd tegen VC Volt, de nummer 2 van de ranglijst, won met duidelijke cijfers. Opmerkelijk is ook dat 9 wedstrijden gespeeld werden waarin 32 sets gewonnen werden
en slechts 4 verloren.

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL
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Makkelijke zege heren

Spannende ontknoping Hovoc-dames
Door: volleybalvereniging Hovoc
De Heren 1 van volleybalclub Hovoc uit Horst speelden zaterdag
8 april tegen Axell Claims Sovoco uit Soest. Hovoc DS1 reisde naar
Urmond om het in de derde divisie op te nemen tegen ADC DS1.
De heren speelden een unieke
wedstrijd tegen Sovoco. Vier leden
van het eerste mannenteam speel
den er hun laatste thuiswedstrijd.
Na lang wikken en wegen was
besloten dat ze zouden stoppen om
verschoven prioriteiten opnieuw
plek te geven. De wedstrijd werd
niet met winst afgesloten. De wed
strijd kenmerkte zich door
wisselvallig spel waar met hard
werken in het kielzog van Sovoco
werd gebleven. Door arbitraal falen
werd Hovoc nog een puntje mis
gund, maar Sovoco was hoe dan
ook de sterkere partij. Ze wonnen
dan ook terecht, met 0-4.
De dames van Hovoc gaan een
spannende ontknoping tegemoet.
De voorlaatste tegenstander van de
competitie was de als nummer vijf
geplaatste ADC. De eerste set
moest er gestreden worden tegen
wat zenuwen, omdat elk punt
verlies kans op klassementsdaling
inhield. Bij de ‘big points’ begon
het er om te hangen, want ADC
pakte bij de 23 een minieme
voorsprong. Een time-out van Bob
Soberjé bracht wat rust in de

gelederen en kalm werd een 23-22
achterstand omgebogen in een
23-25 winst. De tweede set waren
de zelfbenoemde ‘Tigers’ hele
maal warm en gingen ze los.
Hun kwaliteiten kwamen maximaal
tot uiting en dat was in de eind
stand goed te zien, 13-25. In de
derde set waren de Horstenaren
nog in volle draf en pakten met
gemak ADC in, 14-25.
Met deze 0-3 setstand voor
sprong kwam de klad erin.
De dames maakte wat persoonlijke
fouten en lieten ADC terug in hun
spel komen. Bij een 15-13 voor
sprong voor ADC kwam Fennie
Wagemans aan service. Een reeks
waar ADC geen antwoord op had
en met 16-19 kreeg ADC weer een
kans. Daarop serveerde Lincy van
Rens drie punten bij elkaar en met
19-25 pakte Hovoc een 0-4 winst en
vijf punten erbij in de ranglijst.
De dames staan nu twee punten
onder de nummer 1. Met een
beetje geluk en kwaliteit van
eigen kant is een kampioenschap
komende zaterdag niet
uitgesloten.

Tegen Avance

Winst voor
VC Set Up/MVC’64
Door: volleybalvereniging Set Up/MVC’64
De uitwedstrijd tegen de nummer vier van de ranglijst Avance stond
zaterdag 6 april op het programma van Set Up/MVC’64 uit Meerlo.
Opnieuw een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie tegen
een team dat in de kop van de ranglijst meedraait.
De eerste set startte goed en VC
Set Up/MVC ‘64 pakte een voor
sprong van 4-7. Maar Avance kwam
terug via 12-12 en pakte een
voorsprong van 18-15. Het team
kon niet aanhaken en de set werd
met 25-19 verloren. Dat moest
anders in de tweede set, maar
binnen een mum van tijd was het
5-1 in het voordeel van Avance.
VC Set Up/MVC ‘64 liet echter zien
dat ze de mentaliteit en de wil om
te winnen had. Via 7-5 werd een
7-11 voorsprong gepakt en zelfs
uitgebouwd naar 11-18 door dege
lijk spel. Avance kwam wel nog
terug tot 16-18, maar Meerlo
toonde veerkracht en won de set
met 20-25.
De derde set werd slecht
gestart en via 7-4 keek VC Set Up/
MVC ‘64 tegen een grote achter
stand van 11-5 aan. Het goede spel
van de tweede set ontbrak. Via tus
senstanden van 16-9 en 22-11 werd
de derde set kansloos verloren met
25-12.

In de vierde set liet de ploeg
zien wat ze in huis had. De zwakke
derde set was vergeten. Met dege
lijk spel, een goede passing en aan
val werden veel punten gemaakt.
Meteen werd een ruime voorsprong
gepakt van 2-6 en 7-12. Via 12-14
werd het 14-18, maar Avance gaf
niet op. In een zenuwslopende slot
fase waarin Avance terug kwam tot
21-21 en 23-23 hield VC Set Up/MVC
’64 het hoofd toch koel ondanks het
lawaai op de tribune en behaalde
de setwinst met 24-26. De vijfde
set startte goed. Met het wisselen
van speelhelft stond een 5-8 voor
sprong op het scorebord. Via 7-10
en 9-12 en opnieuw een spannende
slotfase haalde VC Set Up/MVC ‘64
uiteindelijk de setwinst binnen met
14-16.
VC Set Up/MVC ‘64 pakt
zodoende weer belangrijke pun
ten in de strijd tegen degradatie.
Toch zal de degradatiestrijd op de
laatste competitiedag beslist gaan
worden.
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Hegelsom delft onderspit
in derby tegen Meterik
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
De Hegelsomse voetbalmannen speelden op zondag 7 april een thuiswedstrijd op sportpark Wienus tegen
RKSV Meterik. Het Meterikse team wist met 1-3 te winnen van het buurtdorp.
Hegelsom kwam goed uit de
startblokken. Nadat eerst Rik Huijs zijn
schot op de handen van keeper
Haenen uit elkaar zag spatten, had
Jordy Geurts de kans om Hegelsom op
voorsprong te zetten. Hij zag zijn inzet
nog net geblokt worden door een
verdediger van Meterik.
In de 17e minuut kwam Meterik
op voorsprong. Balverlies op het mid
denveld werd afgestraft en via een
snelle uitval vakkundig uitgespeeld.
Hierna kwam Meterik beter in het
spel en had een licht overwicht, maar
kwam niet echt tot uitgespeelde kan
sen. Hegelsom kreeg nog wel enkele
kansen. Djen Vercoulen zag zijn kopbal
echter gekeerd worden door de kee
per en Damian Linders had pech en
zag zijn ziedend schot maar net langs

gaan. Zodoende ging Meterik met een
kleine voorsprong de rust in.
Na rust werd het meer een wed
strijd en ging het gelijk op. Al na
7 minuten kwam Meterik op een com
fortabele 0-2 voorsprong. Een over
treding op goaltjesdief Dirk van
Rengs werd bestraft met een penalty.
Deze werd door hemzelf verzilverd.
Toch kwam Hegelsom terug in de wed
strijd. Een prachtige crosspass van Djen
Vercoulen op Juul Janssen zette Juul vrij
voor de keeper. Hij rondde koel af.

Knappe reddingen
Niet veel later kreeg wederom
Juul Janssen de kans om Hegelsom op
gelijke hoogte te brengen, maar dit
maal kwam keeper Haenen als over
winnaar uit de strijd en bracht knap

redding. Doordat verdediger Patrick
Kellenaers geblesseerd raakte en er
niet meer gewisseld kon worden,
kregen de voorwaartsen van Meterik
meer ruimte in de laatste 10 minu
ten. Keeper Joris Hagens voorkwam
met enkele knappe reddingen in de
eindfase de kans op een gelijkspel.
In de laatste minuut van de wedstrijd
maakte Dirk van Rengs echter aan alle
onzekerheid een einde en scoorde zijn
tweede van de middag en stelde zo de
zege van Meterik veilig. Meterik blijft
hierdoor tweede, gevolgd door GFC
dat drie punten minder heeft, echter
met een wedstrijd minder. Hegelsom
zakt door deze nederlaag naar de mid
denmoot, maar kan zich donderdag
alweer herpakken als Stormvogels op
bezoek komt.

Sporting ST verliest
van SV Egchel
Door: voetbalvereniging Sporting ST
SV Egchel 1 was de tegenstander van Sporting ST 1 op donderdag 4 april. De voetbalmannen van Sporting
wisten niet te winnen van de mannen uit Egchel en de wedstrijd eindigde in een 1-2 nederlaag.
Sporting was er op het begin van
de wedstrijd nog niet helemaal bij.
In de 13e minuut leed Sven Kerstjens
knullig balverlies op het middenveld,
waardoor Pim Smits rond om het
zestienmetergebied aan de handrem
moest trekken. Daardoor pakte hij
een gele kaart. Dit had Sporting wel
wakker geschud. In de 16e minuut
kwam René Kusters naar voren en
zette de bal voor op Kevin
Goldschmitdt die op de vijf meter
over de goal heen schoot. Kevin werd
door de doelman naar de achterlijn
gestuurd. Johan zag dit aankomen en
probeerde naar de eerste paal te
komen om de bal binnen te tikken,

alleen de aanvoerder van SV Egchel
zat er tussen. In de 40e minuut kreeg
Johan van Mierlo de bal aangespeeld
vanuit Pim Smits, hij speelde de bal
meteen door met links naar de
andere kant omdat hij zag dat er
twee medespelers diep gingen.
De bal kwam aan de andere kant
waarna Sven Beurskens de bal schoot
voor de 1-0. Dit was tevens de laatste
kans van beide teams voor de rust.
Sporting kon sinds lange tijd
weer een keer beginnen met een
voorsprong aan de tweede helft.
In de 49e minuut kreeg Sporting
een corner tegen. Deze werd
bij de tweede paal neergelegd.

Kwaliteit heeft een naam

Sven Beurskens werd gecoacht dat
hij bij de tweede paal moest blij
ven staan, waardoor de speler van
Egchel gemakkelijk kon binnenschie
ten, 1-1. In de 68e minuut kreeg
Sporting weer een corner tegen, deze
werd wel goed verdedigd waardoor
Sporting weer snel de weg naar
voren kon vinden. In de 73e minuut
kreeg de nummer elf van Sporting de
bal op randje zestien, hij dribbelde
voorbij drie spelers van Sporting en
schoot de bal via de eerste paal bin
nen, 1:2. Hierna werd nog een paar
keer gewisseld door beide teams
maar tot echte grote kansen leidde
dit echter niet.

NIEUW IN STRAELEN

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4
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Wittenhorst
houdt koers op
kampioenschap
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De voetbalvrouwen van Wittenhorst VR1 speelden op zondag 7 april
thuis tegen Baarlo VR1. Ze wonnen de wedstrijd met 5-2 en blijven
koers houden op het kampioenschap.
In het eerste kwartier liet
Wittenhorst meteen zien dat ze ook
deze zondag wilden winnen. Diverse
kansen werden gecreëerd, maar
wisten het doel nog niet te treffen.
In de 26e minuut brak Wittenhorst
door de defensie van Baarlo heen.
Michelle de Wit scoorde de ope
ningstreffer. In de drie minuten
daarop volgend kreeg Baarlo nog
twee doelpunten om de oren: Sanne
Janssen en Carin Vissers zetten de
stand op 3-0. Baarlo wist
Wittenhorst weer met beide benen
op de grond te zetten: een foutje in
de verdediging leverde een kans op
en de bal werd binnen gewerkt, 3-1.
Na rust bleef het spelbeeld gelijk
aan de eerste helft: Wittenhorst had
het overwicht en Baarlo probeerde
met lange ballen door de sterke
verdediging van de oranje zwarten

heen te breken. In de 65e minuut is
het Maud Vermazeren die de stand
op 4-1 zette. Kort daarop leek Baarlo
terug in de wedstrijd te komen door
een afstandsschot over de keepster
heen, 4-2.
Tien minuten voor het einde
werd de wedstrijd definitief in het
slot gegooid. Isabel Beekman schoot
de voorzet van Fleur van Veggel
in de touwen, 5-2. Jeugdspeelster
Beekman was op dreef deze
week, want voor haar eigen team
scoorde ze deze week ook al drie
keer. Wittenhorst blijft koploper
in de derde klasse F. De Horster
dames staan zes punten los en
hebben twee wedstrijden minder
gespeeld dan de nummer twee:
Keer VR1. Aanstaande zondag speelt
Wittenhorst tegen FC Cranendonck in
Soerendonk.

ROMMEL
zo. 14 april
08.30 - 15.30 uur
D’N UMSWING

naast
de
N277

Schorfvenweg 3 KRONENBERG
06 - 14 93 01 12

www.lirom.nl

Sv Melderslo zette zondag 7 april jubilarissen van de vereniging in het zonnetje. Jan Craenmehr
en Wiel Janssen werden gehuldigd voor hun zestigjarig lidmaatschap. Thijs Deckers en Rik Gubbels
zijn 50 jaar lid en Johan van de Lisdonk en Irma Derikx 40 jaar.

Laatste uitwedstrijd

VC Trivia D1 haalt volle
punten in Maashees
Door: volleybalvereniging VC Trivia
De volleybaldames van VC Trivia D1 speelden op zaterdag 6 april hun laatste uitwedstrijd tegen MVC’64 in
Maashees. Ze wisten binnen anderhalf uur eenvoudig te winnen met 0-4.

overdekte

MARKT

Jubilarissen SV Melderslo

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

BEZORGERS
GEZOCHT!

Vanaf het begin van de wedstrijd
was het duidelijk dat er vandaag
geen punten bij de tegenstander
mochten blijven. Met voldoende
aanvalsdruk kon MVC’64 onder de
duim worden gehouden en dat bleek
al meteen in de eerste set. VC Trivia
probeerde haar eigen volleybalspel
onder controle te brengen en dat was
genoeg om de eerste set met 14-25
te winnen. In de tweede set moest
met name in de verdediging de

puntjes op de i worden gezet, echter
lukte dit nog niet geheel naar beho
ren. Toch werd ook de tweede set
gewonnen dankzij slim spel en hard
werken met een stand van 19-25.
MVC’64 mocht in de derde set ruiken
aan een setwinst dankzij onnodige
fouten aan de zijde van VC Trivia.
Een achterstand in deze set was het
gevolg, waarvoor VC Trivia zich het
zelf even onnodig moeilijk wist te
maken. De draad werd op tijd weer

opgepakt en de derde set werd met
22-25 gewonnen. In de laatste set
werd er meteen goed gestart waar
door er geen kansen meer waren
voor MVC’64. Met een alles zeggende
stand van 15-25 werd ook de laatste
set gewonnen en daarmee het bonus
puntje binnengehaald. Volgende
week speelt VC Trivia D1 haar laatste
wedstrijd van het seizoen. Ze speelt
thuis in de Dendron Sporthal tegen
VC Volt D3.

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Horst centrum € 10,00
Horst rondom Nieuwstraat € 13,00
Horst rondom Wittenhorststraat € 9,00
bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Hovoc-team 4.1 kampioen
Door: volleybalvereniging Hovoc
De volleybalmeiden van Hovoc-team 4.1 uit Horst zijn zondag 7 april kampioen geworden. In een
spannende competitie waar alle teams goed aan elkaar gewaagd waren, wisten de meiden veel
wedstrijden net in hun voordeel te beslissen. De speelsters van Trivia, het team waar ze elke woensdag samen mee trainen, waren de sterkste concurrenten en zij eindigden op een tweede plaats.
De goede trainingen van afgelopen jaren hebben geleid tot dit resultaat. Zaterdag 6 april mocht de
Hovoc-jeugd zelfs trainen samen met de spelers van Dames1 en Heren1.
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Opnieuw doelpuntloos
gelijkspel GFC’33
Door: Voetbalvereniging GFC’33
De ploegen van GFC’33 en EWC’46 troffen elkaar al eind december in Well op een licht besneeuwd veld bij een
temperatuur die amper boven het vriespunt kwam. In een mooie wedstrijd bleef het 0-0. Zondag 7 april stond de
wedstrijd in Grubbenvorst op het affiche. Ook deze eindigde in 0-0.

Wiel Roox nieuwe
hoofdtrainer S.V. Lottum
Voetbalvereniging S.V. Lottum heeft Wiel Roox uit Venlo
gecontracteerd als nieuwe hoofdtrainer met ingang van het
seizoen 2019/2020. Sinds 2014 is Wiel Roox werkzaam bij VCH en
heeft daar ook de selectie onder zijn hoede. Daarvoor is hij als
techniek- en jeugdtrainer werkzaam geweest bij onder andere
SV Blerick en VVV-Venlo.

Wittenhorst heeft
weer het nakijken

Faas Boers (GFC’33) in luchtduel met een speler van EWC’46
Nu was de temperatuur bijna
20 graden hoger en dat was maar
goed ook voor de toeschouwers, want
het voetbal was verre van hartver
warmend. Op een droog en stroef
veld lukte het beide ploegen nauwe
lijks om het publiek te vermaken.
EWC’46 trok zich terug op eigen veld
en gokte met de lange bal op een
snelle uitbraak via de beide aanval
lers Koen Stevens en Mimoun Akrom.
GFC’33 miste vier basisspelers door
blessures en ziekte en had moeite om
het spel te maken. Met name het

ontbreken van de meer controlerende
middenvelders Jur Scheres en Bram
Martijn kwam de rust in het spel van
de Grubbenvorstenaren niet ten
goede. Te vaak werd direct de oplos
sing naar voren gezocht of gekozen
voor individuele acties en strandden
de aanvallen in het overtal aan
EWC-verdedigers.
De ploeg uit Well wist echter ook
nauwelijks gevaar te stichtten en zo
bleef het lang 0-0. In het laatste
kwartier probeerde GFC’33 nog wat
te forceren en waren er twee goede

kansen op een voorsprong.
Helaas faalden Willem van den
Aarsen en Jasper van der Weegen vrij
voor de Wellse doelman. In de
Grubbenvorster defensie kwam er
door de drang naar voren iets meer
ruimte, waardoor EWC’46 af en toe
gevaarlijk werd. Een voorzet bleef na
een kluts gevaarlijk dicht bij de
doellijn liggen, maar GFC-verdediger
Sander Heijnens kon de bal net op
tijd wegwerken. Zo bleef het zoals
het begon en zoals het ook voor de
winter in Well eindigde, 0-0.

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Tegenstander RKSV Heeze had zondag 7 april meer verwacht van
RKsv Wittenhorst uit Horst. Na de wedstrijd van vorige week (5-3)
hadden zij in Horst op een veel feller verweer gerekend. De wedstrijd
eindigde echter in 1-3 winst voor Heeze.
Iets meer dan een halfuur mocht
de thuisclub hopen op een goede
afloop. De dadendrang bij Heeze was
echter veel en veel beter. Er was
meer beweging in de ploeg en, nog
belangrijker, dat het scorend vermo
gen was van een hoog gehaltes.
Nu was Gijs Moerenhout een speler
die niet te stoppen is. Met elke kans
wist hij in een doeltreffende actie uit
te voeren.
In de 38e minuut wist Gijs
Moerenhout z’n eerste binnen te
schieten. Hij kon wel heel makke
lijk aanleggen: 0-1. Pal voor de rust
kregen de oranjehemden middels
Marco Daniels een opgelegde kans.
Hij werd vrij voor de doelman gezet,
echter het schot ging over.
Na de rust begon de ploeg van
Ton Kosterman hoopgevend. Met de
gelijkmaker van Joost van Rensch

leek de thuisclub op de goede weg.
Inderdaad kwamen de Horstenaren
hierna beter in het spel. Maar toen
de geplaagde Moerenhout zich
fraai vrij speelde was de 1-2 een
feit. De thuisploeg moest wederom
op jacht naar de gelijkmaker.
Ogenschijnlijk lukte het wel, maar
steeds weer werd een goede pass in
de kiem gesmoord. De Heezenaren
vochten om de voorsprong binnen te
halen. Wittenhorst gaf zich te gauw
gewonnen.
Het laatste feit kwam wederom
van Gijs Moerenhout die met zijn
hattrick de Horstenaren in rouw
achterliet. Een mooie zege voor de
tegenstander. Het eerste elftal zal in
de komende wedstrijden toch wat
beter uit de verf moeten komen.
Hopelijk dat de mindere fase voor
bij is.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR

AVV America maatje te groot
voor Montagnards
Door: voetbalvereniging AVV America
In een matige wedstrijd behaalde het eerste team van AVV America zondag 7 april een geflatteerde 6-0 overwinning tegen Montagnards. Na een zwakke eerste helft (1-0) ging America in de
tweede helft heel wat beter met de kansen om dan de opponent uit Bergen. In het laatste kwartier
scoorden de geel-zwarten vier keer. America wist door deze overwinning drie kostbare punten in
huis te houden en neemt wat afstand van de gevarenzone in de 4e klasse G. (Foto: Hay Mulders)

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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VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

Laatste deel Club
kampioenschappen HZPC
Door: zwemvereniging HZPC
HZPC Horst nam op zondag 7 april deel aan haar derde een laatste Clubkampioenschappen in Horst. Zowel
wedstrijdzwemmers, G-zwemmers en leden van het Sterrenplan waren vertegenwoordigd.

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

Met veel medailles

horramen en -deuren

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

Voor de jongste zwemmers
stonden er medailles op het spel.
Wedstrijdzwemmers Jorn Sprunken
(3 keer goud), Stephan Sjeptoera
(2 keer zilver), Guido Jacobs (3 keer
brons), Sten Verstegen (zilver), Anna
van den Munckhof (1 keer goud,
1 keer brons), Koosje Versteeg (zilver),
Mazen Ahmed (2 keer goud), Colin
Jacobs (2 keer zilver), Noa Bartelds
(2 keer goud), Fleur Veens (3 keer
zilver) en Julia van Well (1 keer goud,
1 keer brons) verdeelden de medail
les. Jasper Akkermans-Janssen, Nina
Hagens, Noa van Rensch, Niels
Rongen en Ard Sprunken behaalden
geen medailles, maar zwommen wel
één of meerdere dikke persoonlijke
records.
Tijdens deze laatste clubkampi
oenschappen waren er ook een aantal
programma’s toegevoegd voor de

G-zwemmers. Jack, John en Mieke
zwommen de 25 meter vrijeslag,
25 meter rugslag en 25 meter school
slag en verdeelden onderling de gou
den, zilveren en bronzen medailles in
drie spannende races.

Familie-estafette
De junioren, jeugd en senioren
zwommen om de punten. In com
binatie met de eerste clubkampi
oenschappen in oktober werden de
algemene clubkampioenen berekend.
Verbeteringen kwamen op naam
van Naomi Brouwers (400 vrijeslag,
200 rugslag en 200 wisselslag), Lisa
Christiaens (200 rugslag, 50 vrijeslag),
Lars Hagens (200 rugslag, 200 wis
selslag), Raphael Dolmans (50 vrije
slag), Jesse Jacobs (200 wisselslag,
100 schoolslag, 50 vlinderslag), Paul
Kaczmarek (50 vrijeslag, 100 school

slag), Anna van Kuijk (50 vlinder
slag, 200 wisselslag), Tijn van Kuijk
(50 vlinderslag), Veerle Maasdijk
(50 vlinderslag, 200 wisselslag),
Lieke Meulenkamp (50 vrijeslag),
Iris van den Munckhof (50 vrijeslag,
100 schoolslag), Anne Roefs (200
wisselslag), Joris Rongen (200 wis
selslag, 50 vlinderslag), Ilse Swinkels
(100 schoolslag), Cas Verstegen
(200 rugslag, 100 schoolslag, 200 wis
selslag), Danee Verstegen (50 vlinder
slag), Marco Zanders (50 vrijeslag, 100
schoolslag) en Maud Weijmans (200
rugslag en 400 vrijeslag).
Zoals gebruikelijk werd de wed
strijd afgesloten met een mega-fami
lie-estafette, waar vaders, moeders,
broertjes en zusjes mee mochten
doen. De algemene clubkampioenen
worden aan het einde van dit zwem
seizoen bekend gemaakt.

Sporting ST gaat hard onderuit
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Sporting ST speelde voor de tweede keer in twee weken tegen SV Lottum, ditmaal op zondag 7 april. De
voetbalmannen van Sporting verloren de thuiswedstrijd met 0-5.
Na ongeveer 15 minuten kwam
Lottum op een 0-1 voorsprong na
een foute inspeelpass op het mid
denveld. Enkele minuten voor rust
verdubbelde de gasten de score door
een penalty te benutten. Sporting ST

wilde na rust proberen om alles om te
draaien, maar aan deze illusies kwam
al snel een eind. Na een snelle vrije
trap kon de bal bij de eerste paal
binnen worden getikt en was de
wedstrijd gespeeld.

In het verloop van de wedstrijd
liep Lottum uit naar een 0-5 over
winning. Sporting was niet bij
machten om hier iets tegenover te
zetten. De volgende wedstrijd is op
donderdag 11 april tegen RKSVN.

VACATURE
K.I. SAMEN is een onafhankelijk k.i.-centrum voor rundvee
met een eigen fokkerijkoers, gebaseerd op praktische inzichten
en fokkerijkennis. K.I. SAMEN is nationaal en internationaal
actief in de rundveeverbetering en stelt zich ten doel om met een
klantgerichte, flexibele en praktische aanpak de (inter-)nationale
veehouderij te voorzien van economisch presterende genetica
en hoge bevruchtingsresultaten.
Voor ons team dierverzorging en productie zijn wij
op locatie Grashoek op zoek naar een:

MEDEWERKER
DIERVERZORGING
Functieomschrijving:
• voedering en verzorging van
jongvee en fokstieren;
• winning van rundersperma;
• bediening van
landbouwmachines;
• reiniging en klein onderhoud
van gebouwen
en machines.

(m/v - fulltime)

Functie-eisen:
• flexibel zijn en goed in
teamverband kunnen werken;
• zeer accurate werkhouding;
• ervaring in het werken
met rundvee;
• affiniteit met en interesse in de
rundveeverbetering is een pre;
• in bezit van rijbewijs B.

Voor meer informatie: 077 358 67 89

INTERESSE?
Sollicitaties graag richten aan: K.I. SAMEN b.v.,
t.a.v. de heer M. Vaessen, Postbus 7171, 5980 AD Grashoek
of via e-mail m.vaessen@ki-samen.nl

T + 31 (0)77 358 67 89
ki@ki-samen.com

K.I. S A M E N

www.ki-samen.com

De praktijk bewijst ‘t!

JB1 kampioen in de hoofdklasse
Door: volleybalvereniging Hovoc-Trivia-VC Athos
Het volleybalcombinatieteam Hovoc-Trivia-VC Athos JB1 laten zien dat ze de terechte kampioen
zijn in de Hoofdklasse B. In Veldhoven wisten zij te winnen van Nuvoc met 0-4. Na in de eerste helft
ook al kampioen te zijn in de 1e klasse, hadden ze nu in de hoofdklasse iets meer tegenstand. Dit
neemt niet weg, dat ze ook nu weer bovenaan konden meedraaien, wat heeft geresulteerd in
wederom een kampioenschap.
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Adver torial

NK motorcross in Lottum
Motorcrossclub Lottum houdt op zaterdag 13 en zondag 14 april een wedstrijd om het Nederlands
Kampioenschap motorcross. Het evenement wordt gehouden op het nieuw aangelegde circuit aan de Stokterweg
in Lottum.

Veel nieuwe klanten

SamenUitBus
zoekt uitbreiding
vrijwilligersteam
De SamenUitBus Horst aan de Maas organiseert bijna dagelijks
uitstapjes voor ouderen die behoeften hebben aan contact met
leeftijdsgenoten en een gezellig dagje uit.
In de afgelopen maanden
heeft de SamenUitBus (SUB) veel
nieuwe klanten mogen begroeten.
Dit betekent dat de organisatie
moet worden aangepast en uitgebreid met nieuwe vrijwilligers,
immers, we werken alleen met
vrijwilligers.
We zijn met name op zoek
naar vrijwilligers op de maandagmiddag die mee willen helpen
met het plannen en organiseren
van uitstapjes.
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die op maandag- en/of
op donderdagochtend mee willen
helpen op het kantoor van de SUB
in Horst.

Lokale favorieten Ben van Gerven,
Joep van de Pasch en Josh Breukers
strijden op eigen circuit om de ere
plaatsen. Er worden 250 motorcrossers
aan de start verwacht in verschillende

klassen. Op zaterdag zijn de jeugdklas
sen en de liefhebbers aan de beurt. Op
zondag wordt er gestreden door onder
andere de quads, junioren en interna
tionale rijders. Naast Joep en Josh zijn

Dit houdt o.a. in telefoneren
met klanten, rittenstaten voor de
chauffeurs op de computer invullen en wat algemene kantoorwerkzaamheden, bijvoorbeeld
het verwerken van de emails.
Bent u de nieuwe aanwinst voor
ons team, dan komen wij graag in
contact met u.
Meer informatie: ga naar onze
website www.samenuitbus.nl of
stuur een mailtje naar:
info@samenuitbus.nl

er meer regionale favorieten voor de
overwinning. Kieran Pijpers uit
Swolgen komt op zaterdag uit in de
jeugdklasse 65cc. Entree en parkeren
is gratis.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

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

St. Jansstraat 5
Edelstenen
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885
Etherische
oliën

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
Edelstenen
Salon
e
e
th
n
e
id
ru
K
7
x
7
Winkel
Etherische
50 zakjes oliën
Boeken lan
Bloesem remedies
voor het
Een uitgeba ceerde kruidenmix
.
en van uw lichaam
Schüssler
celzouten
ontzur
Sieraden

VC Set Up MC1 kampioen
hoofdklasse
Door: Volleybalclub Set Up
VC Set Up MC1 werd zaterdag 6 april kampioen in de hoofdklasse volleybal nadat ze in Urmond
nog de benodigde punten won van ADC, de nummer drie van de ranglijst. VC Set Up MC1 speelde een
fantastische wedstrijd en won al snel de eerste twee sets waardoor het kampioenschap een feit was.
Ze bleven daarna geconcentreerd spelen en zoals een waardige kampioen betaamt wonnen ze ook
de derde en vierde set overtuigend.

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

€ 9,75

Open: dinsdag
10.00 - 18.00
or
vovrijdag
12,95t/m
€
n
va
zaterdag 10.00 - 16.00
16.0
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Schrijfworkshop
KBO Grubbenvorst
KBO Grubbenvorst houdt op woensdag 8 mei een feestelijke schrijfworkshop. Vanwege haar tienjarig jubileum organiseert de KBO deze
activiteit. De workshop is in dagverzorging Grootoord, Zumpel 34 in
Grubbenvorst
Tien jaar heeft KBO Grubben
vorst een groep van zo’n acht
schrijvers begeleid door Lydy Burm.
Deze groep schrijft eens in de
maand, op woensdag van 14.00 tot
16.00 uur. Tijdens de workshop
op woensdag 8 mei kunnen geïn
teresseerden kennismaken met
deze groep en of er interesse is

om aan te schuiven. De schrijf
workshop wordt begeleid door
Karin Janssen Training en Coaching,
oprichter van het Schrijfcafé in
Geijsteren.
Deelname is gratis. Aanmelden
kan voor 6 mei door te bellen naar
077 366 24 22 of een mail te sturen
naar lydie.burm@online.nl

Palmpasen bij
De Locht
10-jarig jubileum Kantfabriek Horst
Museum de Kantfabriek in Horst hield op zondag 7 april haar 10-jarig jubileum. Ze nodigde alle
(oud-) vrijwilligers uit die de afgelopen jaren voor het museum hebben gewerkt. Trainer Rob van
Lieshout gaf de workshop Ambassadeurschap. Hij reikte de vrijwilligers op een luchtige manier tips
aan om het ambassadeurschap uit te dragen en anderen te motiveren om vrijwilliger te worden.
De Kantfabriek is de nog enige werkende mini-fabriek van Europa en ontving vorig jaar zo’n 11.500
bezoekers.

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

magazijnmedewerker
/monteur
•
•
•
•

zelfstandig kunnen werken;
in het bezit van een geldig B-rijbewijs;
goede fysieke gezondheid;
geen 9-tot-5 mentaliteit.

verkoopmedewerker

• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid om hiervoor opgeleid te worden).

vrachtwagenchauffeur/magazijnmedewerker
• je bent in het bezit van rijbewijs CE + Code 95;
• je kunt zelfstandig werken;
• je bent bereid om naast je vervoerswerkzaamheden ook
magazijnwerkzaamheden uit te voeren.

Wij bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf
en een marktconform salaris.

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

1650

FORTALEZA 10 X 20 CM

BARCELONA 15 X 60 CM

€ / PER M

€ / PER M2

2

DETEGELTENT.NL

In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt op zondag
14 april het Palmpasen gevierd. Kinderen mogen dan broodhaantjes
bakken en ‘palmhöltjes’ (palmstokjes) versieren. Het museum is
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Het versieren van palmstokjes is
een eeuwenoude traditie, die her
innert aan de intocht van Jezus in
Jeruzalem op de zondag vóór Pasen.
Naast deze activiteit worden er in
het openluchtmuseum biologische
groenten geveild en is de smederij in
bedrijf. De muziekgroep Vurdewind
zorgt voor een muzikale toon en de

bijzondere activiteiten beginnen om
11.00 uur.
Ook de dag vóór Palmpasen, op
zaterdag 13 april, is er iets te doen
in De Locht. Vanaf 14.00 uur is er
dan een optreden in de kiosk van de
muziekvereniging van Tienray. Ook
op zaterdag is het museum geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Solistenconcours
Horst aan de Maas
Het jaarlijkse Solistenconcours Horst aan de Maas vindt plaats op
zaterdag 13 en zondag 14 april in zaal De Meulewiek in Meterik. Het
concours begint op beide dagen om 09.00 uur.
De jeugdleden laten tijdens het
concours hun beste kunnen horen
voor een deskundige jury. Ze worden
beoordeeld voor hun optreden op
hun instrument en krijgen daarvoor
punten, maar ook een verslagje
met tips. De jeugd kan meedingen
naar prijzen per divisie, maar ook
nog eens voor drie wisselbekers.

De slagwerkers strijden om de
Jeu Veekens Wisseltrofee. Voor de
muzikanten op blaasinstrumenten
zijn er de wisselbeker van de
gezamenlijke muziekverenigingen
en de Meister Rongen Wisseltrofee.
Deze laatste wordt uitgereikt
door wethouder Han Geurts van
gemeente Horst aan de Maas.

Voorjaarsconcert
Die Sevensanghers
Het Sevenums Mannekoor Die Sevensanghers houdt op zondag
14 april zijn voorjaarsconcert in De Wingerd. Naast het mannenkoor
treden Koninklijk Gemengd Koor Orpheus uit Venlo en Smartlappenkoor
Huûr ôs uit Grubbenvorst op. Het concert begint om 11.00 uur.
Het mannenkoor begint als gast
koor als eerste en brengt zowel klas
sieke als moderne muziek ten gehore.
Onder andere de Flieger-Marsch,
Shenandoah en Oh Danny Boy staan
op het programma. Mannenkoor Die
Sevensanghers is opgericht in 1961 en
telt momenteel 48 actieve koorleden.
Onder leiding van dirigent Vincent
Oostenbrink wordt wekelijks op don
derdagavond gerepeteerd in de zaal
van De Sevenwaeg. Orpheus brengt
zowel kerkelijke liederen en liede

ren uit opera, operette en oratoria als
werken van moderne componisten
ten gehore. Smartlappenkoor Huûr ôs
uit Grubbenvorst is opgericht in 2004.
Het koor bestaat uit 36 koorleden,
allemaal dames. Zij vertolken samen
bekende smartlappen en levenslied
jes. Het koor zingt onder leiding van
dirigent Jan Bosch en wordt begeleid
door de accordeonisten Hay Verbong,
Karel Bartels, Marita Knapen,
gitarist Piet Driessen en percussionist
Jo Knapen.
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Tweede expositie jubileumjaar de Kantfabriek
Museum de Kantfabriek in Horst opent op zondag 19 mei de tweede expositie van het jubileumjaar.
Het museum bestaat in 2019 tien jaar en presenteert daarom drie exposities. De tweede expositie staat in het
teken van borduren, quilten en het maken van kleding als ambacht centraal.
Eén van de kustenaars is Minke
van de Zande, met haar serie
‘Surimono in silk’ uit 2018. Ze heeft
zich hiervoor laten inspireren door
zeven Japanse prenten uit de 19e
eeuw, met afbeeldingen van zittende
vrouwen in een decor vol symboliek.
Minke heeft deze vrouwen met zijde
en gouddraad verwerkt in nieuwe
textiele prenten.
Naast het werk van Minke van
de Zande, is recent werk te zien
van Ad van Aart, Cherilyn Martin,
Ine Keitz, Marijke van Welzen,
Monique van Munster, Syts Wille,
Wille-Meike Brand, Willy Schut,
Yvonne de Boer, Yvonne ScheeleKerkhof, Annemie Holla, Jeanny
Cobben, Mieke Wille, Geertje Westra
en Jessica de Boer. Ook is er een pre
sentatie van de deelnemers van het
Quiltcafé.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Sevenum rondom Sondertseveld € 9,00
America buitengebied noord € 10,50
bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.
De expositie in de Kantfabriek is
te zien van zondag 19 mei tot en met
zondag 25 augustus.

Het volledige programma
van het museum is te vinden op
www.museumdekantfabriek.nl

Nieuw Horster Hundje

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Lied gepresenteerd en
ontwerpwedstrijd van start
Al zo’n anderhalf jaar is een groep inwoners van de gemeente Horst aan de Maas bezig om het Horster
Hundje meer karakter te geven. Op woensdag 3 april werd in het kader hiervan een lied gepresenteerd. Ook is
de inschrijving voor de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe beeld gestart.
Het huidige beeld van het Horster
Hundje wordt op woensdag 1 mei
verwijderd uit het dorp. Dit omdat het
eigenlijk aan een kostbare herstel
beurt toe is. Een werkgroep van
Horstenaren is opgestaan om het
hondje opnieuw te introduceren, met
onder andere een lied en een nieuw
beeld. Het lied is geschreven en

gezongen door Jack Poels van Rowwen
Hèze, samen met het Meuleveld
Kinderkoor uit Horst. De productie was
in handen van Tren van Enckevort. Het
lied is te beluisteren en te downloa
den via Soundcloud.
Het beeld moet volgens de werk
groep tot stand komen door de inwo
ners van Horst aan de Maas zelf.

“Een waardig standbeeld van een
hondje, dat bovendien artistiek ver
antwoord is en uitdrukking geeft
aan de Horster identiteit en het oude
volksversje.” Daarom heeft de werk
groep een ontwerpwedstrijd gestart,
waarvoor kunstenaars zich kunnen
inschrijven via de website
horsterhundje-1.jimdosite.com

Op zoek naar
een leuke baan?
Wij zijn op zoek naar:

Allround medewerker
potplantenkwekerij
Regio Horst | Fulltime
Ma t/m vr 8.00 – 17.00 uur
In deze functie ben je allround inzetbaar binnen het bedrijf.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Heftruckwerk
• Inpakken en klaarmaken van bestellingen
• Sorteerwerk
• Oppotwerkzaamheden

J. Heijnen Potplanten B.V. is een moderne potplantenkwekerij.
Zij produceren een groot assortiment groene kamerplanten
op 2 locaties in America. Kwaliteit, klantvriendelijkheid,
innovatie en ambitie zijn de sleutelwoorden. Het team
bestaat uit ca. 20 medewerkers. Wil jij hierbij aansluiten?

Interesse? Whatsapp of bel met
Sabrina Snellen via 06-55415170

Motorzegening Grubbenvorst
De 33e motorzegening in Grubbenvorst wordt op zondag 14 april gehouden. De voertuigen worden op het Pastoor Vullingsplein in Grubbenvorst gezegend door pastoor Verheggen uit Meerlo.
Voordat de zegening begint, is er een heilige mis om 13.00 in de Onze-Lieve-VrouwTenhemelopnemingskerk in Grubbenvorst. Daarna volgt de motorzegening. Vanaf het kiosk wordt
bikermuziek gespeeld door DJ Tik Tak Theo. (Foto: Zetka.nl)

De kracht van samenwerken
AB Werkt Horst
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst
077 - 39 808 83 | horst@ab-werkt.nl
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Agenda t/m 18 april 2019
do
11
04
vr
12
04

Workshop punchen

Tijd: 18.00 uur
Locatie: café Breurs Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Fit- en gezondheidstest 60-plussers

Optreden Simons

Komedie ‘De drie witte berken’

Tijd: 10.00-19.30 uur
Organisatie: gemeente Horst aan de Maas
Locatie: Aan de Brug America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging Mimus
Locatie: Parochiehuis Tienray

Brei- en haakcafé

70-80 Event

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café ’t Brugeind Meerlo

Komedie ‘De drie witte berken’
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging Mimus
Locatie: Parochiehuis Tienray

zo
14
04

di
16
04

Bijen- en natuurmarkt

Palmpasen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: openluchtmuseum De Locht Melderslo

Voorstelling POLLUX DUIT EMIL

Voorjaarsconcert Die
Sevensanghers

Open Coffee Met…
Tijd: 08.30-10.30 uur
Organisatie: Open Coffee Met
Locatie: Parkhotel Horst

Informatieavond Emoties en
Gedrag bij kinderen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Imkervereniging Horst en omstreken
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Pre Party Hide Out

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Kukeleku Horst
Locatie: Mèrthal Horst

za
13
04

Optreden Jonny Smokes

Hide Out en Hegelsomse
Kampioenschappen Stoelendans

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 19.45-22.00 uur
Organisatie: Oudercafé016
Locatie: ’t Laefhoês America

wo
17
04

Lezing bevrijding Noord-Limburg
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: heemkundevereniging Meerlo-Wanssum
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Ouderavond ‘Pubers met een dip’
Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Dendron College en Citaverde College
Locatie: Citaverde College Hegelsom

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Het Sevenums Mannenkoor
Locatie: De Wingerd Sevenum

Pre-Prilpop festival

Open Tuin

Lezing ademhaling

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Wiel en Gon Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41 Hegelsom

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: BiblioNU
Locatie: bibliotheek Horst

Latin Town

Truckrun

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: begin tocht om 12.45 uur
Organisatie: Truckrun Horst
Locatie: start Lumar Verhuur Horst

Passion
Horst aan de Maas 800

NK Motorcross

Horst aan de Mallets

Tijd: 08.00 uur
Organisatie: Mc Lottum
Locatie: Stokterweg 14 Lottum

Tijd: 13.00-16.45 uur
Organisatie: Harmonie St. Joseph
Locatie: MFC ’t Haeren Grubbenvorst

Solistenconcours
Horst aan de Maas

Motorzegening

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gertrudiskerk Lottum

do
18
04

Tijd: 09.00 uur
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

Tijd: na heilige mis om 13.00 uur
Organisatie: Mc ’t Murke
Locatie: Kiosk Grubbenvorst

Komedie ‘De drie witte berken’

Optreden In Utero, Nirvana tribute

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging Mimus
Locatie: Parochiehuis Tienray

Tijd: 16.00-19.00 uur
Organisatie: strandpaviljoen Hoëg en café Wørt
Locatie: café Wørt Broekhuizen

kom op 1e en 2e paasdag paaseieren zoeken
• KINDERBOERDERIJ
• SPEELTUIN EN INDOOR
• PANNENKOEKEN ETEN
• RESTAURANT

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

Gala Citaverde College
Tijd: 18.45 uur
Organisatie: Citaverde College
Locatie: begin stoet bij Hubo Sevenum

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

Venray
(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

Gebiedsteams
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
12 t/m 14 april 2019
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
T 0478 58 34 78
15 t/m 18 april 2019
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
T 0478 54 14 93

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

Beeldende kunst
America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Expositie Van Enckevort
in Horst
In winkelcentrum Kloosterhof in Horst is tot en met 25 april werk te zien van Guus van Enckevort. Hij is de
laatste in de rij van kunstenaars van het Horster kunstenaarsplatform Zeen die onder de noemen OptiZeen
exposeren in het voormalige pand van opticien Kruytzer.

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Guus van Enckevort is opgeleid tot
beeldend kunstenaar aan de kunstaca
demies van Den Bosch en Enschede.
Daarna is hij gaan werken en wonen in
Evertsoord. Hij put inspiratie uit zijn
directe leefomgeving: de Peel, paar
den, koeien, tractors en boerderijen
zijn regelmatig terugkerende thema’s
in zijn werk. Daarbij gaat het hem niet
in de eerste plaats om het onderwerp
zelf. Hij probeert juist de sfeer,

de kleur, het licht, de mist of het
stoffige zand in zijn tekeningen en
schilderijen te vangen. De afgelopen
jaren heeft hij ook regelmatig inspira
tie opgedaan en gewerkt in het
buitenland, onder meer in Spanje en
Italië. Onder de titel ‘Van Helenaveen
naar Griendtsveen’ toont hij tekenin
gen die hij in februari van dit jaar
heeft gemaakt. Ze zijn allemaal ter
plekke getekend en bedoeld als

voorwerk voor schilderijen. De serie
geeft een beeld van wat hem op die
plekken inspireert om een schilderij te
maken. De schetsen zijn allemaal
ontstaan ergens tussen de dorpen
Helenaveen en Griendtsveen. De twee
schilderijen die eveneens te zien zijn,
dateren uit een ander jaar en zijn
ontstaan in de Mariapeel.
Kijk voor meer informatie op www.
guusvanenckevort.myportfolio.com

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 27

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Groen kl eurt!

hoveniers . daktuinen . natuur . water
Ben jij die hovenier die klaar is voor
de volgende stap?

Jonkers is per
direct op zoek naar
ervaren hoveniers!
• Wil jij graag meer verantwoordelijkheid en een
team aansturen?
• En wil jij je specialiseren in daktuinen,
biodiversiteitsconcepten of natuurontwikkeling?
• Dan kun je direct bij ons beginnen!

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.jonkershoveniers.nl/vacatures
Beckersweg 52 Venlo T: 077 3544 201 E: info@jonkershoveniers.nl

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

303 + 244 x 120 cm

7.699,-

HEERLEN

In de Cramer 148

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

•
•
•
•

•
•
•
•

Geen ervaring nodig!
Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens
Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

• Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
• Je volgt cursussen en trainingen
• Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?
• Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
• Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
• Uitstekende after-sales service verlenen

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WWW.SUPERKEUKENS.NL

apparatuurgarantie.

vaatwasser, werkblad en 5 jaar

koel-vriescombinatie, combi-oven

Inclusief inductiekookplaat, afzuigkap,

barblad om heerlijk aan plaats te nemen.

Een strakke designkeuken met apart

Tartini Migot

GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?
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Jij maakt ‘m super

Jij maakt ‘m super

