gemeentenieuws pagina

10
05
2

0

1

14

Meer
foto’s?

8

hallohorstaandemaas.nl

Kantfabriek exposeert Russisch handwerk
Melderse
Bruist
pagina

pagina

02

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

02

Alternatief
voor ballonnenwedstrijd
pagina

04

Geen raadsenquête
verkoop
Kasteelboerderij
pagina

04

‘100 procent veiligheid
bestaat
niet’
pagina

12

Kienen
tijdens Horster kermis
Traditioneel start in Horst de eerste zaterdag van mei de voorjaarskermis. In het centrum van Horst stonden van zaterdag 5 mei tot en met woensdag 9 mei
de botsauto’s, snoepkramen en hengelspellen opgesteld. Ook wist vriendengroep De Ideale Schônzoëne uit Horst de kermis een nieuwe ‘boost’ te geven met een feesttent
tussen café De Beurs en De Mèrthal. Lees verder op pagina 05

Mogelijk coalitie met
vier partijen

P!

MOEDERDAGTI

D66+GroenLinks heeft zich weer aangesloten bij de coalitieonderhandelingen in Horst aan de Maas.
Volgens Jim Weijs van D66+GroenLinks zijn er voldoende aanknopingspunten om “er iets moois van te maken
met vier partijen.”
Enkele weken geleden leek
het erop dat een coalitie met
D66+GroenLinks niet haalbaar
zou zijn. Na de verkiezingsuitslag,
waarbij het CDA als grootste
partij uit de bus kwam, startte de
onderhandelingen tussen die partij
en PvdA en D66+GroenLinks. Er
werd een conceptakkoord opgesteld,
dat op het laatste moment door de
achterban van D66+GroenLinks werd
afgekeurd. Daarop werden nieuwe

gesprekken gestart tussen CDA, PvdA
en Essentie. Hoewel D66+GroenLinks
de deur nog op een kier liet, was
deelname voor het CDA in eerste
instantie niet meer bespreekbaar.

Conceptakkoord
lag klaar
“We waren heel content met het
conceptakkoord zoals het er lag”,
geeft CDA’ er Bob Vostermans aan.

“Hoewel de sfeer tussen de partijen
goed was en er geen sprake was
van ruzie, zagen wij niet in hoe
we nog tot een coalitie konden
komen. Het beste leek om door te
formeren met de huidige coalitie:
CDA, PvdA en Essentie.” Desondanks
wilde D66+GroenLinks nog steeds
aansluiten. Ook PvdA en Essentie
zien een vierpartijencoalitie met
D66+GroenLinks wel zitten.
Lees verder op pagina 03

Werken bij de
meest klantvriendelijke
supermarkt van Nederland?
Voor onze te verbouwen winkel zoeken wij diverse medewerkers.
Kijk voor meer informatie op plus.nl
of stuur een mail naar plus.horst@planet.nl

Lucassen | Patronaat 13c | Horst | 077 396 13 94 | plus.nl
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Uniek voor Nederland

Kantfabriek exposeert Russisch handwerk
In museum de Kantfabriek in
Horst vond zondag 6 mei de
opening plaats van de expositie
Russische Traditionele Toegepaste
Kunst. Tijdens deze expositie zijn er
honderd eindexamenwerken van de
Hogeschool voor de Volkskunsten
uit Sint Petersburg te bezichtigen.
Een unicum voor Nederland.

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
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Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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Redactie: maandag 17.00 uur
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aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

‘Geweldig trots’, is Tineke Geurts,
commissiehoofd wisselexposities
van museum de Kantfabriek, op
de tentoonstelling. “Als ik door de
expositieruimte loop, denk ik: ‘jeetje,
dit is allemaal met de hand gemaakt,
er is niets machinaal aan’. Het zijn
allemaal jonge studenten, tussen
de 15 en 20 jaar, die dit hebben
gepresteerd. Dat is zo bijzonder.”
Aan de Hogeschool voor de
Volkskunsten kunnen studenten een
zesjarige academische opleiding
volgen in onder andere kantklossen,
borduren, zijde schilderen en het
bewerken van been en hout. In het
eindexamenjaar maken ze één stuk
waar ze op beoordeeld worden.
De academie heeft meerdere
locaties in Rusland en telt in totaal

duizend studenten. De school in
St. Petersburg is de grootste met
driehonderd leerlingen en zes
afdelingen.

Drie jaar
aan voorbereiding
Voordat zondag 6 mei de expositie
geopend kon worden, waren daar al
drie jaar van besprekingen, bezoeken
over en weer en onderhandelingen
aan vooraf gegaan. “Drie jaar
geleden stonden we op een Duits
kantkloscongres. We hadden daar een
stand om het museum te promoten.
Naast ons stonden mensen van de
Hogeschool voor de Volkskunsten.
Als je een aantal dagen naast elkaar
staat, kom je een keer aan de praat

en op een gegeven moment vroegen
we of ze niet naar Nederland wilden
komen met hun collectie. Daar was
wel interesse in.” Na het congres
werd contact gehouden en in oktober
2016 reisde een delegatie van het
museum, waaronder Geurts, naar
St. Petersburg. “We kregen onder
andere een rondleiding door de
school. Het was echt geweldig om te
zien hoe daar wordt gewerkt. In een
grote ruimte waren de examenstukken
tentoongesteld en daar hebben we
er uiteindelijk een kleine honderd
uitgekozen. Dat was niet eenvoudig.
De ruimte die we hebben is beperkt.
We hadden nog veel meer mee
kunnen nemen, maar op een gegeven
moment moesten we gewoon de
knoop doorhakken. Hoewel we ons als

museum met name op textiel richten,
hebben we ook stukken van de andere
afdelingen meegenomen. Zo trekken
we ook een breder publiek.”

‘Geweldig trots’
Zo’n drie maanden geleden werd
gestart met het voorbereiden van het
inrichten van de ruimte. “Vorige week
woensdag arriveerden de stukken.
Helaas is niet alles meegenomen.
Zo hadden we ook beensnijwerk
willen laten zien, maar omdat dit
dierlijke producten zijn, mochten deze
niet de grens over. Dat is jammer,
maar als ik kijk naar wat er nu staat,
dat is echt top. Het is uniek voor
Nederland. We zijn geweldig trots dat
wat we drie jaar geleden voor ogen
hadden, gelukt is.”

Duitse avond

Melderse Bruist als alternatief
voor de Kennedymars
In Melderslo vindt op zaterdag 2 juni de eerste editie van Melderse Bruist plaats, georganiseerd door muziekvereniging De Eendracht. Het thema
van dit jaar is een Duitse avond. Het evenement is een alternatief voor de Melderslose Kennedymars, die afgelopen jaar voor het laatst werd georganiseerd.
Vorig jaar moest de Melderslose
Kennedymars er na 27 jaar noodgedwongen mee stoppen. De organisatie, die in de handen lag van
muziekvereniging De Eendracht,
kwam met het alternatief Melderse
Bruist. Nico Versteegen van de organisatie van Melderse Bruist vertelt:
“We vonden het allemaal jammer
dat de Kennedymars moest stoppen,
maar wilden in plaats daarvan wel
iets anders organiseren. Daar hebben
we met z’n allen over nagedacht. We
zochten iets waarbij we niet ieder
jaar aan hetzelfde thema vastzitten. Zo kwamen we uit bij Melderse
Bruist. Dit jaar staat het evenement

in het teken van een Duitse avond,
maar volgend jaar wordt het iets
anders.”

Kennedymars nog
in achterhoofd
De Eendracht heeft bij de organisatie van Melderse Bruist de
Kennedymars nog in het achterhoofd
gehouden. Zoals eerder al werd aangekondigd, keren enkele elementen
terug op zaterdag 2 juni. Versteegen:
“De rommelmarkt komt terug en als
die afgelopen is, wordt de zaal omgebouwd voor de Duitse avond. Tijdens
het feest wordt muziek van dj Otto

Wunderbar en zangeres Marleen
Rutten afgewisseld met de goederenen dienstenveiling, die het publiek ook
nog kent van de Kennedymars.”
De kaartverkoop van Melderse
Bruist is anderhalve week geleden
van start gegaan. “Het is nog te vroeg
om concrete cijfers te geven, maar de
kaartverkoop verloopt tot nu toe voorspoedig”, aldus Versteegen. Ook de
reacties vanuit het dorp zijn goed.
“Iedereen kon wel begrijpen dat we
stopten met het organiseren van de
Kennedymars. Dat vonden de mensen jammer, maar ze zagen dit, net als
wij, wel als een passende oplossing.”
Melderse Bruist vindt plaats in MFC De

Zwingel in Melderslo en niet zoals de
Kennedymars in een tent bij de kerk
van het dorp. “Daar hebben we wel
bewust voor gekozen. Een tent plaatsen kost veel tijd en energie en we
hebben een mooi MFC, dat perfect
past bij dit evenement.” Melderse
Bruist vindt plaats op zaterdag 2 juni.
MFC De Zwingel opent om 16.00 uur
de deuren voor de rommelmarkt,
die om 18.30 uur afgelopen is.
De organisatie maakt daarna de zaal
gereed voor de Duitse avond, die om
20.30 uur van start gaat en duurt tot
ongeveer 01.00 uur. Meer informatie
over het evenement is te vinden op
www.meldersebruist.nl
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Positief saldo gemeentelijke jaarrekening
Gemeente Horst aan de Maas heeft 2017 afgesloten met een positief saldo van 4,7 miljoen euro. Een deel
van dit overschot wordt overgeheveld naar 2018. Daarnaast stelt het college van B&W de gemeenteraad voor
eenmalig 2 miljoen euro toe te voegen aan de reserve ‘sociaal domein’.
Het positief saldo is resultaat
van meerdere financiële meevallers, aldus de gemeente. Zo waren
de inkomsten uit pacht, grondverkoop en leges voor vergunningen
hoger dan begroot en waren er
extra incidentele budgetten van het
rijk. Ook zijn enkele uitgaven, die
gepland stonden in 2017, uitgesteld
naar 2018. Daarom wordt 1,8 miljoen
euro overgeheveld naar 2018.
Er waren ook financiële tegen-

vallers. Ook Horst aan de Maas ziet de
uitgaven van (jeugd)zorg toenemen,
terwijl het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar sterk daalt. Zo is er in
2017 een tekort van 1,2 miljoen euro
ontstaan op het budget van het sociaal
domein. Dit wordt opgevangen door
de reserve ‘sociaal domein’, die speciaal hiervoor is ingesteld. Omdat het
college verwacht dat het budget ook
in 2018 niet voldoende zal zijn, stelt zij
de raad voor eenmalig 2 miljoen euro

van het rekeningresultaat 2017 toe
te voegen aan die reserve.
Wethouder Ger van Rensch:
“Ik ben blij een gemeente met een
robuuste financiële positie aan het
volgende college over te kunnen dragen. Dat is belangrijk omdat er nog
grote financiële uitdagingen op ons
afkomen. Bijvoorbeeld op het gebied
van zorg en ondersteuning en investeringen in onderwijshuisvesting en
de accommodaties in onze dorpen.”

Vervolg voorpagina

Mogelijk coalitie met
vier partijen
Vostermans: “Daarop heb ik
samen met de partij nog eens een
informeel gesprek gehad. Zij gaven
aan nog steeds open te staan voor
een gezamenlijke coalitie en de kans
wilden om mee te praten.” “Achteraf
gezien is het proces in eerste instantie
erg snel gegaan, waardoor wij als partij ook wellicht onder tijdsdruk ‘nee’
hebben gezegd”, laat Weijs desgevraagd weten. “Dat kunnen we alleen
onszelf als onderhandelteam aanrekenen en dat doen we ook. Echter, we
hebben nog eens een aantal goede
gesprekken gehad met de actieve
mensen binnen de partij en gekeken
naar datgene wat er lag. Daar hebben
we van gezegd dat we voldoende aanknopingspunten zien om er iets moois

van te maken met vier partijen.”
Volgens Vostermans is er voldoende
vertrouwen dat de vier partijen eruit
gaan komen. Het akkoord zoals dat
enkele weken geleden in concept
werd vastgesteld, vormt de leidraad
voor de nieuwe onderhandelingen.
“We gaan niet opnieuw beginnen.”

Vertrouwen
Weijs: “We hebben wel nog een
aantal verduidelijkingen die we graag
in het akkoord terug zouden zien en
waar we de komende week met de
vier partijen over in gesprek zullen
gaan. Dat zijn verduidelijkingen waar
het akkoord voor iedereen beter van
wordt. De toevoeging van Essentie aan
de onderhandeltafel zal sowieso bete-

kenen dat er nog wat zaken kunnen
veranderen, maar wij hebben er vertrouwen in dat we er met z’n vieren
uit zouden moeten komen.”
Mocht er een akkoord worden
gesloten, dan heeft de coalitie uiteindelijk 21 zetels in de raad, tegen 6
voor de oppositie. Vostermans: “Het
klopt dat we met drie partijen ook
een meerderheid in de raad hebben,
maar we willen graag voor een brede
coalitie gaan, waarin de tegenstellingen klein zijn. Sowieso hebben we
in Horst aan de Maas een gemeenteraad die de verbinding zoekt tussen
oppositie en coalitie.” Een deadline wil
Vostermans niet aan de besprekingen
hangen. “Het belangrijkste is dat we
met een goed verhaal komen.”

HALLO in Nieuw
Zeeland
Jacqueline Cuppen uit Horst gaat jaarlijks op bezoek bij haar
zoon Mark Cuppen (links op de foto), die in Winton in NieuwZeeland woont. Mark woont al bijna vijf jaar in Nieuw-Zeeland in
het zuiden van het Zuider eiland. Dit jaar kwam ook neef Niek
Litjens (rechts op de foto) een paar dagen op bezoek bij Mark.
Niek is aan het rondreizen op het Noorder en Zuider eiland.
Het drietal nam tijd voor een foto met de HALLO bij Curio Bay.

13 mei - Moederdag!

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

elke
zondag
open

/tuincentrumleurs

WWW.LEURS.NL

Aardbeien maken gelukkig
OP ZATERDAG 12 MEI IN DE AARDBEIENWINKEL
lambada, elianny, salsa, sonata, malling, gariquette, korona,kimberly, darselect

Dodenherdenking in Tienray
Op verschillende plaatsen in Horst aan de Maas werd op vrijdag 4 mei stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Zo ook in Tienray, waar een herdenkingsdienst plaatsvond met aansluitend een stille
tocht en kranslegging bij het oorlogsmonument op het Hanna van de Voortplein.

AANBIEDING
liefst 3 zoete smaken voor
€ 5,00 (1 x 500 en 2 x 250gr)

04

nieuws

10
05

Verhalen van de straat

Pastoor Debijestraat Horst
We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd
zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug
met een nieuwe reeks. In deze aflevering de Pastoor Debijestraat in Hegelsom.

Leonard Debije werd geboren in
Horst in 1897. In 1921 werd hij gewijd
tot priester, waarna hij kapelaan werd
van de Lambertuskerk in Horst. Een
paar jaar later, in 1933, werd hij de
rector van Hegelsom. Hij gaf de
opdracht tot het bouwen van de
Hubertuskerk. Hegelsom was destijds
nog geen parochie, maar een rectoraat. In 1937 werd het rectoraat
Hegelsom tot parochie verheven.
Rector Debije werd toen benoemd tot
de eerste pastoor. Deze functie vervulde hij tot 1945. In dat jaar werd hij
benoemd tot pastoor-deken van Horst.
In Hegelsom nam pastoor L. van
Gassel de taak van Debije over.
Pastoor Debije deed veel voor
de kerk en voor het geloof. Hij was
actief voor de liturgische beweging,
die tot doel had om gelovigen meer
te betrekken bij het liturgisch handelen. Vanuit zijn functie als pastoor
was hij ook in Hegelsom erg actief.
Zo hield hij zich bezig met het verenigingsleven binnen het dorp. In 1937
gaf hij opdracht tot het bouwen van
een patronaatsgebouw met twee
beugelbanen. Daarmee gaf hij de
eerste aanzet tot het invoeren van de
beugelsport in Hegelsom. Ook was

hij de geestelijk adviseur van de
Limburgse Land- en Tuinbouwbond.
In 1975 overleed deken Debije
in Horst, waar hij zijn hele leven
gewoond had. Na zijn overlijden
werd in Hegelsom een straat naar
hem vernoemd. Ook Zaal Debije in
het dorp is vernoemd naar de eerste pastoor van Hegelsom.
Bronnen: LGOG Ter Horst, Heemkunde
Hegelsom, Beugelclub Hegelsom
Afbeelding bidprentje: Geschiedenis
Melderslo

Onduidelijkheden over verkoop

Geen raadsenquête verkoop
Kasteelboerderij
Er komt geen raadsenquête naar het proces rondom de verkoop van de Kasteelboerderij in Horst. Dit voorstel
van SP werd dinsdagavond 8 mei tijdens de raadsvergadering door de andere partijen afgewezen.
Volgens de SP zijn er nog altijd te
veel onduidelijkheden als het gaat om
de verkoop van de Kasteelboerderij in
2015. “We hebben nog steeds niet op
al onze vragen antwoord gekregen”,
zei fractievoorzitter Thijs Lenssen tijdens de raadsvergadering. “Waarom
hebben twee andere ondernemers
niet de kans gekregen om het pand te
kopen? Waarom is het maar voor een
appel en een ei verkocht? Het beeld
ontstaat zo dat niet alles netjes is ver-

lopen.” Lenssen riep daarom nogmaals
op een onderzoek uit te laten voeren.
Volgens hem zijn daar twee opties
voor: een onderzoek door de rekenkamercommissie, dit is een onafhankelijke commissie die onder andere de
gemeenteraad ondersteunt bij haar
controlerende taak en die onderzoekt
of het gemeentelijke beleid goed
is uitgevoerd, of een raadsenquête.
Bij dit laatste wordt een enquêtecommissie ingesteld, bestaande uit leden

van de gemeenteraad. De enquêtecommissie doet onderzoek naar het
functioneren van het gemeentebestuur over een bepaald onderwerp.
“Mijn voorstel is om een raadsenquête uit te laten voeren. Dat zou in
het belang zijn van alle betrokkenen”,
aldus Lenssen. De andere partijen gingen daar echter niet mee akkoord.
Zowel PvdA als CDA en Essentie
zagen geen reden om een onderzoek
uit te voeren. “Alle vragen zijn wat

ons betreft beantwoord”, liet fractie
voorzitter Loes Wijnhoven van het
CDA weten. Tijdens de raadsvergadering van september 2017 diende D66,
toen nog geen combinatiepartij met
GroenLinks, samen met de SP ook
een voorstel in voor een onafhankelijk onderzoek. Dat werd toen door de
andere partijen afgewezen. “We hebben veel vragen gesteld in het verleden”, aldus fractievoorzitter Jim Weijs.
“Het voorstel in de raad van september was toen voor ons de laatste stap.
Het dossier is wat ons betreft gesloten
en dat breken we niet meer open.”

Voor wethouder Bob Vostermans
was het relaas van Lenssen een ‘déjà
vu van andere discussies’. “We hebben geprobeerd alle vragen naar eer
en geweten te beantwoorden. Het kan
zijn dat u niet tevreden bent met die
antwoorden, dat is echter wat anders
dan dat we niet volledig zijn in onze
beantwoording.” Hij verweet de SP
daarmee het verhaal onnodig schimmig te maken. Thijs Lenssen liet weten
teleurgesteld te zijn in de reacties van
de raadsleden. “Dit was in onze ogen
hét middel om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen.”

Alternatief voor ballonnenwedstrijd

Dorpsraad Meerlo schakelt hulp in van kinderen
De dorpsraad van Meerlo heeft de hulp ingeschakeld van kinderen van basisschool Megelsheim in Meerlo bij
het vinden van een alternatief voor de jaarlijkse ballonnenwedstrijd. Deze wedstrijd vormt al jaren de opening
van de kermis in Meerlo. De kinderen mochten in groepjes alternatieven bedenken en het winnende project
wordt op zaterdag 12 mei tijdens de opening van de kermis bekendgemaakt.
In Meerlo wordt tijdens de kermis
al jaren een ballonnenwedstrijd
georganiseerd. Kinderen komen
naar het kermisterrein, ontvangen
een ballon met helium en hangen
hier een kaartje aan. Enkele
weken later wordt bekend wiens
ballon met kaartje het verst is
gekomen. De laatste jaren stuitte de
ballonnenwedstrijd echter op verzet

vanuit burgers buiten Meerlo, die met
het oog op milieu en dierenwelzijn
bedrijven en stichtingen aanschreven
om te stoppen met deze vorm van
vermaak. Daarnaast heeft Meerlo ook
wel eens last gehad van slecht weer,
waarbij de activiteit letterlijk in het
water viel.
De dorpsraad van Meerlo
heeft voor het vinden van een

alternatief de hulp van kinderen
ingeschakeld. Serge Coenders van
dorpsraad Meerlo: “Als instantie die
zich bezighoudt met onder andere
dorpsverfraaiing, hebben we besloten
dat het geen kwaad kon om hier
eens constructief mee aan de slag te
gaan. Vanuit dat idee hebben we hulp
gezocht bij basisschool Megelsheim
in ons eigen dorp, want daar zit de

doelgroep voor de kermisopening op
zaterdag. Hoe leuk is het als zij dan
ja zeggen.” Het probleem is door de
dorpsraad besproken met de klassen.
De docenten in de groepen 6, 7 en 8,
hebben vervolgens de klassen gemixt
in projectgroepjes van zo’n vier
kinderen. Ieder groepje kwam met
een idee en door de leerlingen zelf
werden zes finalisten gekozen. Deze
projectgroepjes mochten hun idee
presenteren aan de dorpsraadjury.
Hieruit is een winnaar gekozen.
“Het winnende idee is een praktisch
en goed uitvoerbaar gekozen concept

dat de winkans voor alle kinderen,
ongeacht leeftijd, gelijk maakt. Ook
is het mogelijk om het idee uit te
voeren met hulp van een lokale
ondernemer waardoor het ook
nog eens een breder draagvlak in
de gemeenschap geniet. Kortom,
een prima manier om de kermis
bij verschillende groepen onder de
aandacht te krijgen waarbij iedereen
uiteindelijk een winnaar is”, aldus de
dorpsraadjury. Tijdens de opening van
de kermis op zaterdag 12 mei wordt
bekendgemaakt wat het winnende
project is.
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Kienen
tijdens Horster kermis

Zomerbloeiers
Diverse soorten in één pot.
Ø 29 cm. Per stuk

13.99

9.

Moederdag! Tip

99

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 19. GELDIG VAN 10-05 T/M 16-05. OP=OP

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

“We kunnen met zekerheid stellen
dat de feesttent een succes was”,
vertelt Tom van de organiserende
groep De Ideale Schônzoëne. “We zijn
dik tevreden over hoe het gegaan
is. De feesttent hebben we opgezet
omdat we zelf iets misten aan de
kermis in Horst en dat er zoveel
mensen op de tent zijn afgekomen,
bevestigt dat we hier niet de enigen in
waren.” Tom geeft aan ook tevreden te
zijn over de verschillende activiteiten
die in de tent plaatsvonden, zoals de
kienochtend op zondag 6 mei. Jong en
oud kon hier aan deelnemen. Aan alles
was gedacht: van een verzorgde lunch
tot aan de muzikale ondersteuning.
Bezoekers hoefden enkel zelf voor
fiches te zorgen. “De kienochtend op
zondag zat helemaal vol. Het matinee
op maandag begon al op tijd en we
hadden verwacht dat dit zodoende
nog niet zo’n loop zou hebben,
maar om 14.00 uur stonden er toch
al vierhonderd mensen in de tent.
Hoogtepunt was de zaterdagavond

waarbij de tent na anderhalf uur
uitverkocht was en de security een
tijdje de maatregel ‘één eruit, één erin’
moesten hanteren.”

Alleen maar
complimenten
De reacties die de organisatie
heeft ontvangen zijn alleen maar
lovend geweest. Tom: “We hebben
alleen maar complimenten ontvangen en mensen die zich nu al graag
aan willen melden als vrijwilliger om
bijvoorbeeld bardiensten te draaien.
Ook de ouderen die deelnamen aan
de kienochtend waren zeer over te
spreken over de activiteit. Ze hebben
een kei mooie ochtend gehad. Wij als
organisatie hadden ook niet verwacht
dat het allemaal zo’n succes zou zijn.”
Hij kreeg van optredende bands de
reactie dat er voor Horster begrippen veel gedanst en gezongen werd.
“Blijkbaar is dat iets wat normaal hier
niet zo veel gedaan wordt”, lacht hij.

Tom laat weten dat er zich geen incidenten of ongelukken hebben voorgedaan in of rondom de feesttent.
Onduidelijk is echter nog in welke
vorm het volgend jaar terugkomt,
maar dat er iets terugkomt, weet
Tom wel met zekerheid te stellen.
“We moeten nog kijken in welke vorm
het terugkomt. We hadden niet verwacht dat dit zo’n vaart zou lopen, dus
we zijn wel een beetje overdonderd
hierdoor. Er zijn tussendoor al wat
ideeën opgelaten, maar over het hoe
en wat van volgend jaar hebben we
nog niet concreet nagedacht”, vertelt
hij. “Gezien de reacties van dit jaar
durf ik wel te stellen dat er volgend
jaar nog meer energie ingestoken kan
en zal worden, omdat we dan ook qua
vrijwilligers meer om handen zullen
hebben. Misschien dat we ook nog iets
voor de kinderen gaan doen, omdat
we dit jaar voornamelijk iets hadden voor ouderen en 18+. Voorlopig
is het vooral nagenieten van een
mooie kermis.”

Gemeente praat met
historische kring over
begraafplaats Grubbenvorst

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

MET SPOED GEVRAAGD VOOR NIEUW BEDRIJF
GRAAFMACHINIST (m/v) voor op 15-tons kraan
MACHINIST (m/v) met tractorrijbewijs voor op zware tractor
TECHNISCH INGESTELDE MEDEWERKER (m/v)

voor opleiding landmeter en andere GPS-apparatuur (of gediplomeerd)
ARBEIDSVOORWAARDEN: HOOG LOON, WINSTDELING.
INTERESSE? SCHRIJF NAAR HALLO PEEL EN MAAS,
BR.O.NR. 203, RAADHUISSTRAAT 168, 5981 BJ PANNINGEN.

Zondag 27 mei 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
alleen mar

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Kwaliteit heeft een naam

Gemeente Horst aan de Maas gaat binnenkort in gesprek met de Historische Kring Grubbenvorst-Lottum
over de begraafplaats in Grubbenvorst. Dat liet wethouder Paul Driessen dinsdag 8 mei tijdens de raadsvergadering desgevraagd weten.
Tijdens de raadsvergadering
werd de Beheersverordening algemene begraafplaats Grubbenvorst
besproken. In tegenstelling tot de
andere kerkhoven in Horst aan de
Maas is niet het kerkbestuur maar
de gemeente verantwoordelijk voor
het onderhoud en beheer van de
Grubbenvorster begraafplaats. Vorig
jaar nog liet de Historische Kring
weten zich zorgen te maken over
het voornemen van gemeente

Horst aan de Maas om graven op het
kerkhof van Grubbenvorst te ruimen.
Het gaat hier om graven waarvan de
rechten zijn verlopen en waarvan deze
niet meer door de nabestaanden worden vernieuwd. Zij is bang dat daardoor historisch interessante graven op
het kerkhof verdwijnen.

Nieuwe verordering
Het CDA riep wethouder Driessen
tijdens de vergadering op om voor-

dat een graf wordt verwijderd, eerst
overleg te plegen met de historische
kring. In de nieuwe verordening
staat dat er een lijst bijgehouden
wordt van graven die van historische
betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit
heeft. Driessen: “We zullen daaraan toevoegen dat de historische
kring dan wordt ingelicht. Ook gaan
we binnenkort met de stichting in
gesprek hierover.”

10 mei Hemelvaart zijn onze
winkel en het terras geopend!
13 mei Moederdag
verras haar met verse asperges!
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
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Wil jij graag werken
binnen een groeiende
technische organisatie?
Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende, toonaangevende organisatie die zich toelegt op
het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector. We onderscheiden ons
door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 230 medewerkers.
Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie!

Vanwege verdere groei van ons team Paneelbouw zoeken wij:

Leerling Monteurs
Elektrotechniek

Paneelbouwer

Als Leerling Monteur Elektrotechniek werk je 4 dagen
per week en ga je 1 dag naar school. De ervaren
elektromonteurs leren je de kneepjes van het
vak. Zo leer je in de praktijk en heb je uitzicht
op een vast dienstverband. Afhankelijk van het
opleidingsniveau waarmee je start, duurt je opleiding
circa 2 jaar.

Als Paneelbouwer ben je werkzaam in een team van
ongeveer 30 collega’s. Je werkt in een dynamische omgeving waarin je de mogelijkheden hebt om gevarieerd
werk te doen voor een sterk innoverend en ontwikkelend marktsegment, waarbij creativiteit en doortastendheid wordt gestimuleerd. Je bouwt panelen/verdelers
voor zowel de industrie als de agrarische sector.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het (onder begeleiding) bouwen van
schakelpanelen a.d.h.v. een schema in onze
werkplaats;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v.
een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden aan de projectleider of
Hoofd Paneelbouw;
• Extra gebruikte materialen doorgeven aan de
projectleider of Hoofd Paneelbouw;

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het (onder begeleiding) bouwen van
schakelpanelen aan de hand van een schema;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v.
een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden aan de projectleider of
Hoofd Paneelbouw;
• Extra gebruikte materialen doorgeven aan de
projectleider of Hoofd Paneelbouw.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het zelfstandig bouwen van schakelpanelen
a.d.h.v. een schema in onze werkplaats;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v.
een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden aan de projectleider of
Hoofd Paneelbouw;
• Extra gebruikte materialen doorgeven aan de
projectleider of Hoofd Paneelbouw;

Wij vragen:
• Een afgeronde MBO opleiding in de richting
Elektrotechniek of vergelijkbare opleiding;
• Enkele jaren werkervaring als Elektromonteur;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Beheersing van de Engelse taal is een pré;

Wij vragen:
• Een afgeronde VMBO-opleiding of je bent al bezig
met een MBO opleiding richting Elektrotechniek;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Je bent leergierig en hebt de drive om een echte
vakman/vrouw te worden.

Wij vragen:
• Een afgeronde MBO opleiding in de richting
Elektrotechniek of vergelijkbare opleiding;
• Enkele jaren werkervaring als Paneelbouwer is
een pré;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Beheersing van de Engelse taal is een pré;

Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin ontwikkeling
centraal staat, binnen een groeiende en
veranderende organisatie
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk
van Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte
van de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wij bieden:
• Een fulltime salaris volgens CAO
Metaalbewerkingsbedrijf;
• Volledige vergoeding van jouw MBO opleiding en
boeken;
• Je schooldagen worden doorbetaald;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor
het Metaalbewerkingsbedrijf;
• Prettige werksfeer in een hecht team;
• Uitzicht op een vast dienstverband.

Elektromonteur
(fulltime) (m/v)

(fulltime) (m/v)

(BBL niveau 2, 3 of 4) (m/v)

Als Elektromonteur ben je werkzaam in een team van
ongeveer 30 collega’s. Je werkt in een dynamische
omgeving waarin je de mogelijkheid krijgt je te
specialiseren in paneelbouw of verdelerbouw.
Je bouwt panelen/verdelers voor zowel de industrie
als de agrarische sector.

Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin ontwikkeling
centraal staat, binnen een groeiende en
veranderende organisatie
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk
van Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte
van de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Meer informatie over de Hotraco Group kun je vinden op www.hotraco-group.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren: Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Lian Achten (HR Manager)
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Kasteelmunt Huys
ter Horst gepresenteerd
Horst aan de Maas is een nieuwe munt rijker: de kasteelmunt van Kasteel Huys ter Horst. Op zaterdag 5 mei
werd de eerste munt officieel uitgereikt aan Jos Jenniskens, voorzitter van stichting Kasteel Huys ter Horst.
Na het omhangen van de munt
werd Jos Jenniskens benoemd tot
eerste Opperschildknaap van Willem
Vincent van Wittenhorst. Een titel als
dank voor zijn jarenlange inzet en
betrokkenheid bij het Horster kasteel,
aldus de stichting. De kasteelmunt
is een uit tin gegoten munt met een
doorsnee van 38 millimeter. Op de
muntzijde zijn de wapens te vinden
van de eerste en laatste adellijke
bewoners: Florken van der Horst, die
in 1326 Huys ter Horst in leen kreeg,
en Frans Clemens von Fürstenberg
(1755-1828). De kopzijde laat een
portret zien van Willem Vincent van
Wittenhorst (1613-1674). Deze bouwde
Kasteel Huys ter Horst in zijn tijd uit
tot één van de grootste kastelen van
Zuid-Nederland. “Hiermee zijn enkele
belangrijke historische gebeurtenissen
van Kasteel Huys ter Horst
samengekomen op deze munt”, zegt
de stichting. De munt wordt gebruikt
voor promotiedoeleinden en wordt
ook verkocht tijdens bijvoorbeeld
openstellingen en activiteiten.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
hartverwarmende felicitaties
in welke vorm dan ook die wij
mochten ontvangen bij ons 50-jarig
huwelijksfeest.

Toon en Riny
Geurts-Wijnen
50 jaar getrouwd
15 mei 2018

Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Ben en Mia Alaerds-Reintjes
kinderen en kleinkinderen


Geboren

Noor

7 mei 2018
Dochter van
Frank en Ilona Hagens
zusje van Gijs
De Braak 10
5963 BA Hegelsom

Van harte proficiat!
Mariëlle, Mark
Luke en Jessi

Te koop: Koga elektrische fiets, 4 jaar
oud met nog 1 jaar garantie. Prijs n.o.t.k.
Tel. 077 467 31 64.
Weggevlogen blauwe parkiet
maandag 7 mei om 19 uur vanuit
Bakhuuske Hegelsom. Heeft iemand
hem gevangen, neem dan contact op
met 06 22 14 83 18.

Dankbaar zijn wij voor de vele
felicitaties in de vorm van
bloemen, kaarten en andere
attenties die wij hebben mogen
ontvangen ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijksfeest.
Wij genieten nog na van
deze prachtige dag.
Jeu en Gerda Tacken-Rutten

BEHA INRUILACTIE!
BIJ INLEVERING VAN EEN OUDE BEHA
ONTVANGT U € 10,- KORTING BIJ
AANKOOP VAN EEN BEHA VAN
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 19 MEI 2018

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

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

Wethouder Van Rensch a
 bseilend
van de Lambertuskerk
Wethouder Ger van Rensch werd maandag 7 mei tijdens de officiële afscheidsreceptie als wethouder van Horst aan de Maas verrast door zijn kinderen. Zij hadden namelijk geregeld dat hij van
de Lambertuskerk in Horst mocht abseilen. “Het was een complete verrassing”, laat Van Rensch
weten. “Ik vond het erg leuk om te doen en vooral mooi dat de kerk het goed vond”, laat hij weten.
“Mijn twee kinderen zijn ervaren alpinisten, dus die weten ook hoe ze dit aan moeten pakken. Ze
hebben het allemaal keurig geregeld met het kerkbestuur ook qua vergunningen. Ik heb zelf één
keer eerder geabseild, maar om dit van de Lambertuskerk te doen is wel heel bijzonder.”
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Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd
Je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je hem moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan
Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat
getekend werd door inzet en hartelijkheid voor ons allen
die hem omringden, overleden, onze papa en opa,

Piet Wijnands
Hij overleed op 74 jarige leeftijd.
Dapheny en Axel, Amber
Tamara
Meterik, 6 mei 2018
Correspondentieadres:
Frederik van Eedenstraat 65
5921 BG Venlo
We zullen papa voor het laatst in ons midden
hebben tijdens de uitvaartdienst op zaterdag 12 mei
a.s. om 11.00 uur in de aula van het Uitvaarthuis
Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst, waarna wij
hem in besloten kring zullen begeleiden naar het
crematorium Venlo-Blerick.

Het is goed zo

Henk van Holstein
levenspartner van

Annie Klaassen †
Hij overleed, na een kortstondige liefdevolle verzorging
in Hospice D’n Doevenbos, op de leeftijd van 80 jaar.
René en Nicole
Anouk
Ilse en Kevin
Jolanda
Roos
Sanne en Stella
René en Marleen
Romy en Jason, Joshua
Mandy
Kelly en Erik
Klaimy en Dave, Lot
Polle en Indy
Geertje
Liz en Roy
Lou en Fleur
Horst, 6 mei 2018
Correspondentieadres:
Cremershof 19
5861 AN Wanssum
Wij zijn voor het laatst met Henk samen op
vrijdag 11 mei om 14.00 uur in Crematorium Boschhuizen
aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Venray.

Papa is opgebaard in het Uitvaarthuis Theo Arts waar
u zaterdag 12 mei a.s. van 10.00 uur tot 10.45 uur
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.

Henk is thuis, waar je dagelijks van 16.00 tot 20.00 uur
afscheid van hem kunt nemen.

Voor de uitvaartdienst bestaat de mogelijkheid het
condoleanceregister te tekenen.

Henk en zijn familie willen dr. Duives en het team
Buurtzorg Horst aan de Maas heel hartelijk danken voor alles
wat zij voor hem gedaan hebben.

Indien u geen persoonlijk bericht mocht
ontvangen dan vragen wij u deze advertentie als
zodanig te aanvaarden.

Een gift aan Kankeronderzoekfonds Limburg wordt
op prijs gesteld. Hiervoor staan collectebussen bij het
condoleanceregister.

Dank U wel!

Dankbetuiging

Voor al uw medeleven
voor alle hartverwarmende woorden
voor alle lieve kaarten en
voor de prachtige bloemen.
Voor al uw praktische hulp en steun
na het overlijden en bij de uitvaart
van ozze Pap en Opa

Jan Korstjaans
Het voelt goed om herinneringen samen te kunnen delen
Gonnie en Ger
Johan en Miranda
en kinderen
Carla Tijssen - van der Beele

Voor uw blijken van medeleven die wij,
zowel persoonlijk als schriftelijk of per telefoon,
mochten ontvangen na het overlijden van

Jeu Geerards
willen wij u graag bedanken.
Bijzonder woord van dank voor onze huisarts, dokter L. Majoor.

T.k. Van Goghstraat 6 Horst.
Te koop mooie eengezinswoning van
Goghstraat 6 in Horst, aan een autovrij
plein in de gezellige Norbertuswijk.
Richtprijs € 184.000, voor meer info of
een brochure bel 077 464 07 08.
Te koop gevraagd 1 tot 1,5 Ha
hooigras. Tel. 077 398 61 36.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Te huur gevraagd. Alleenstaande
vrouw zoekt met spoed een
appartement te huur met 2 slaapk. in
Horst. Reacties naar 06 23 68 61 93.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Heerlijke verse asperges.
Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges! Ook geschild. Open ma-vr
10-12u en 13-17u. Za 9-17u. Zo op
afspraak. Mts Verhaeg Kranestr. 38
Horst tel. 077 398 65 90.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Diverse afmetingen, vanaf 25 m2,
geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.
Trap bekleden vanaf € 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel 06 16 37 45 14 voor prijsopgave
bij u thuis.
Atelier De stal.
Creatieve workshops voor elke leeftijd.
Schilderen, bamboebouwen, een
zomerbloemstuk maken, wandeling met
lunch. Je maakt jouw programma voor
jouw groep in een prachtige omgeving.
www.atelier-destal.nl
Gezocht/gevraagd loods/opslagruimte
met buitenmogelijkheden (grasveldje).
Omgeving Horst te koop/huur gevraagd
voor bedrijf, +/- 100 m2.
Tips zijn welkom! 06 28 54 88 18.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250,per maand, div. afmetingen, tel.
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst.
Jos Computerhulp
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 10 71 00 70.

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

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Wat een kaarten en condoleances bij het overlijden van

Mia Tielen-Houben

Toon Tielen, kinderen en kleinkinderen.
Ysselsteyn

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto, motor,
heftruck, scootmobiel, agri, etc. 077
463 17 00.

Wilma Geerards, kinderen en kleinkinderen
Horst

Dankbetuiging

Het is voor ons ondoenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken,
daarom via deze weg allen hartelijk bedankt.
Het is hartverwarmend.

Gezondheidsklachten?
Bel Gezondheidscentrum NoordLimburg 077 398 85 82
www.gcnoordlimburg.nl

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

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

www.theoarts.com

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

Veel mensen kennen hem als raadslid van het CDA, waarvoor hij het liefste de straat op gaat om letterlijk en figuurlijk tussen de mensen te staan.
Hij is een mensenmens en er van overtuigd dat door mensen met elkaar te verbinden, ze elkaar kunnen versterken. Deze week wordt Alex Janssen (50)
uit Hegelsom geplukt.
er in 1990 aan toe waren, zochten we
iets voor onszelf. We kwamen toen
bij toeval in Hegelsom uit, waar we in
een huurappartement terecht konden.
Later hebben we grond gekocht
en ons huis gebouwd waar we nu
nog wonen.” Alex geeft te kennen
dat hij het wel getroffen heeft in
Hegelsom. “Het dorp heeft een actief

Alex is geboren in Leunen.
Hij heeft een deel van zijn jeugd
doorgebracht in Ysselsteyn en heeft
vervolgens nog een tijdje met zijn
ouders in Lottum gewoond. Daar
leerde hij zijn vrouw Ingrid kennen.
“Ik heb haar ontmoet in het café van
mijn ouders in Lottum”, vertelt hij.
“Dat ging allemaal goed en toen we

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.
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verengingsleven en daarbij is het ook
een heel sociaal dorp. Het kost weinig
moeite om er bij te horen. Uiteraard
moet je daar zelf ook stappen in
zetten, maar dat is overal.”

Trots als vader
in vakantiehuisje
Samen met zijn vrouw Ingrid
heeft hij in totaal zeven kinderen:
vijf dochters en twee zoons. “En ze
zijn allemaal van ons zelf”, lacht hij.
“We krijgen wel eens vaker de vraag
of we een samengesteld gezin zijn,
maar dat is niet het geval. Het is
gewoon zo gelopen en we houden
nu eenmaal van wat leven in de
brouwerij.” De oudste dochter is 21 en
woont ondertussen al samen, terwijl
de jongste dochter 7 jaar oud is. “Het
klinkt misschien veel, zeven kinderen,
maar vanaf een bepaalde leeftijd
kunnen ze ook meehelpen. Vanaf het
begin hebben we duidelijke regels
gesteld en we vonden het belangrijk
dat ze hun verantwoordelijkheden
namen waar dat moest, met
bijvoorbeeld vakantiebaantjes.
Daarnaast doen ze veel samen en
hebben ze altijd rekening met elkaar
weten te houden. Daar kan in mijn
beleving geen opleiding tegenop.”
Met een gezin van deze grootte is op
vakantie gaan een hele onderneming.
“Vorig jaar zijn we met iedereen plus
aanhang naar Winterberg in Duitsland
gegaan. Dan voel je je wel trots als
vader als je dan met elf man in een
vakantiehuisje zit.”
Alex is als verkoopleider werk-

zaam bij Vepymo, een kuikenbroederij
in het Belgische Poppel. “Hier worden kuikens gebroed en gefokt om ze
uiteindelijk als legkippen te verkopen.
Dat is waar voor mij de uitdaging ligt:
levende have (vee, red.) verkopen en
daarbij ondernemers begeleiden naar
maximaal rendement. Daar leg ik ook
mijn ziel en zaligheid in. Daarmee ben

ik besmet geraakt toen mijn ouders
tussen 1978 en 1985 zelf een kippenbedrijf hadden in Ysselsteyn. Ik
heb zelf geen enkel diploma op zak,
los van wat zwemdiploma’s, en alles
wat ik doe, heb ik geleerd door het
te doen.” Daarnaast is hij op verschillende manieren actief om het kippenei op een positieve wijze onder de
aandacht te brengen bij de mensen.
“De agrarische sector in Nederland ligt
altijd onder een vergrootglas, vaker
negatief dan positief en zeker nadat
het ei in opspraak kwam door het
fipronil-schandaal (waarbij kippeneieren bleken het voor de mens schadelijke insecticide te kunnen bevatten,
red.). Daarnaast maken mensen zich
tegenwoordig te druk om het welzijn van de dieren. Deze sector in
Nederland is één van de beste ter
wereld en zodoende is het tegenwoordig ook gewoon niet meer realistisch
om met enkele kippen, koeien en varkens in de achtertuin rond te komen.”
Positivisme is iets dat Alex
tekent. “Alles wat ik doe, doe ik met
een positieve inslag, hoe negatief
een situatie ook kan zijn. Ik houd
ervan om bruggen te bouwen tussen
mensen en ze met elkaar in contact
te brengen. Ik sport graag met de
mond, zeg ik altijd,” grapt hij. “Ik ben
een ‘Doener In Passie’, zo ben ik ook
online te vinden en voor werkelijk
van alles te benaderen. Zo werd ik
bijvoorbeeld onlangs gevraagd door
goede vrienden om hen aanstaande
juni te trouwen. Ik zeg bijna nooit nee,
zolang het iets is waar ik energie van
krijg. Het klinkt misschien wat vaag,
maar in de basis komt het er op neer
dat ik graag tussen de mensen sta en
die ook met elkaar in verbinding wil
brengen. De samenleving ‘triggert’
mij; of dat nu voor mijn werk, het
verenigingsleven, maatschappelijke
vlak of mijn politieke hobby is.”

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

3 van de 4 slaagt!

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

LEVEREN VAN SANDWICH DAK- EN WANDBEPLATING

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL
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10

VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Dit zijn de workshops. Welke kies jij?
(Max. 1 workshop)
WORKSHOP 1
Zelfverkoop of makelaar inschakelen?
Presentatie: Peelrand Makelaardij en InterMakelaars
• Deze workshop is interessant voor mensen met een
eigen woning, die verkoop overwegen.
Op donderdag 24 mei organiseert de Rabobank
‘s avonds een Woonproeverij. Het thema van
deze avond is duurzaamheid en zelfredzaamheid
(langer zelfstandig wonen).
Er is een informatiemarkt, een paneldiscussie
met o.a. Bob Sikkes (bekend van Bouwval
gezocht en TV-makelaar Mission Impossible)
en 4 interessante workshops.
De Woonproeverij is
vrij toegankelijk. Alleen voor
de workshops is aanmelding
vereist. VOL = VOL.

WORKSHOP 2
Verhuizen of (duurzaam) verbouwen?
Presentatie: Duurzaamheidsalliantie Zamen en Rabobank
• Workshop voor mensen die zich afvragen of ze blijven
wonen in hun koopwoning en deze verbouwen óf een
andere woning willen kopen.

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

Bankbattle

Woensdag 16 mei is het weer zover: onze jaarlijkse
BankBattle! 29 groepen van de basisscholen gaan op
zoek naar de geheime kluiscode. Daarvoor is veel tactiek,
strategie en klassikaal samenwerken vereist.
De winnaars van de Bankbattle krijgen een échte kickboksclinic
van Limed Sport uit Horst cadeau... hoe leuk is dat! Wij wensen
alle leerlingen heel veel succes.

WORKSHOP 3
Mantelzorgwoningen, wat zijn de mogelijkheden?
Presentatie: Gemeente Horst aan de Maas en Mathijsen & Weijs
Notarissen
• Een workshop voor ouders en kinderen, die bij elkaar willen
wonen.
WORKSHOP 4
Eerste woning kopen of huren?
Presentatie: Voshaart makelaardij en Rabobank
• Deze workshop is speciaal voor starters op de woningmarkt.

Zie bijgevoegde
flyer voor
meer info!

Ga naar rabo.nl/horstvenray/woonproeverij
om je aan te melden voor een workshop en voor alle
informatie over de Woonproeverij.

Wekelijks Inloopspreekuur
hypotheek & vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek:
• iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• op kantoor Spoorweg 2 Hegelsom en in de pop-up store aan
de Grotestraat 93 Venray
Neem je wel even een actuele loonstrook en geldige
legitimatie mee?

Zaterdag 12 mei in Sevenum

Baas Horst aan de Maas
Baas is een jaarlijks terugkerende strijd tussen de zestien
kerkdorpen van de gemeente Horst aan de Maas. Baas wordt
vóór en dóór jongeren georganiseerd. Het doel van het
jongerenevenement is om het gemeenschapsgevoel te
versterken, wat erg goed past bij de missie van de Rabobank.

#raboclubkasHV
#raboclubkasHV
facebook.com/
facebook.com/
raboclubkasHV
raboclubkasHV

Tijdens zestien spectaculaire spellen strijden de teams om de
titel van ‘Baas van Horst de Maas’ één jaar lang te mogen dragen.
De Rabobank is fan van dit mooie evenement. Daarom zijn we
aanwezig met een eigen spel én prijs.
Wil jij de teams aanmoedigen? Kijk dan voor meer info op
baasvanhorstaandemaas.nl

Rabobank
Rabobank
Clubkas
Clubkas
Campagne
Campagne

Stem
Stem op
op
uw
uw club
club

De stemperiode gaat beginnen!
Als lid van Rabobank Horst Venray mag u tijdens de Clubkas Campagne stemmen op de clubs die u een warm hart
toedraagt. Breng uw stem uit van 8 t/m 23 mei en kijk wat de clubs met uw steun gaan realiseren.
Let op: De stemkaarten worden vanaf 8 mei - verspreid over de week - bezorgd bij onze leden.
Beslis mee en kom in actie via rabo.nl/horstvenray/rcc

De stemperiode gaat beginnen!
De
stemperiode
Als lid
van Rabobankgaat
Horstbeginnen!
Venray mag u tijdens de Clubkas Campagne

Als
lid vanop
Rabobank
maghart
u tijdens
de Clubkas
Campagne
stemmen
de clubsHorst
die u Venray
een warm
toedraagt.
Breng uw
stem uit van
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Goud voor barbecueworst Coppens
De barbecueworst van Keurslager Coppens uit Horst heeft de hoogst
haalbare score behaald tijdens de landelijke barbecueworstkeuring.
De barbecueworst kreeg 100 punten en daarmee goud.
De jury prees vooral de smaak,
kleur en de samenstelling van de
worst. Volgens Coppens wordt er
veel aandacht besteed aan het
productieproces van de barbecueworsten. “We werken met de beste
grondstoffen en weten ook precies

wat er in de barbecueworsten gaat.
Zo kunnen we altijd de lekkerste
smaak garanderen. Natuurlijk hebben we nog een veel ruimer barbecueassortiment in onze toonbank
liggen. Om iedere barbecue tot een
succes te maken.”

Open Coffee Met over
nieuwe privacywet
Medewerkers Rowwen Hèze
gehuldigd
Rowwen Hèze Productions BV heeft vrijdag 4 mei twee medewerkers gehuldigd: Charlotte Roosen
en Marc Derks. Charlotte Roosen is afkomstig uit Horst en 12 jaar in dienst. Zij is office-manager,
verantwoordelijk voor de boekhouding en onderhoudt de contacten met de pers. Daarnaast houdt zij
de sociale media bij. Marc Derks woont in America en is 25 jaar in dienst. Hij zorgt voor de verkoop en
aankoop van merchandise zowel via de webshop als op de liveconcerten en hij rijdt ook de band naar
en van de concerten. Hij is het langste in dienst van alle personeelsleden.

De maandelijkse netwerkbijeenkomst Open Coffee Met behandelt
dinsdag 15 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De bijeenkomst wordt gehouden in het Parkhotel in Horst en duurt van
08.30 tot 10.30 uur.
De nieuwe privacywet treedt
op 25 mei in werking. Mr. Muriel
van den Hazenkamp van Bernhaege
Advocaten vertelt wat de impact
van de wet is en gaat in op wat de
AVG precies inhoudt, voor wie deze

wet geldt en wat de consequenties
zijn. Open Coffee Met is een
vrijblijvende netwerkbijeenkomst
waar zelfstandig ondernemers en
ondernemende professionals elkaar
kunnen treffen.

‘De vrouw in het raam’

Signeersessie
A.J. Finn bij Bruna

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

Schrijver A.J. Finn is op zaterdag 12 mei van 13.30 tot 14.30 uur
aanwezig in boekhandel Bruna in Horst om zijn nieuwe boek ‘De vrouw in
het raam’ te signeren.

2005-2008

Alsnog compensatie
voor zwangere
zelfstandigen
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Zwangere ondernemers hebben net als zwangere werknemers recht op
een uitkering van ten minste 16 weken.
Deze uitkering wordt verstrekt
op basis van de Zelfstandig en
Zwangerregeling (ZEZ). De hoogte
van de uitkering is afhankelijk van
de door de zwangere zelfstandige
gewerkte uren in het jaar voor de
zwangerschap.
De ZEZ is ingegaan in 2008.
Tot 2005 kregen zwangere
zelfstandigen nog een
uitkering op basis van de Wet
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Zelfstandigen (WAZ). In de periode
tussen 2005 en 2008 was er
geen voorziening voor zwangere
zelfstandigen.
Onlangs heeft de Centrale
Raad van Beroep (CRvB), de
hoogste rechter in dit soort zaken,
beslist dat op grond van het VNvrouwenverdrag ook zwangere
ondernemers recht hebben op

enige vorm van bevallingsverlof
met behoud van een zeker
inkomen. Het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekering (UWV) werd
door de CRvB veroordeeld tot het
alsnog toekennen van een vorm van
vergoeding aan deze ondernemers.
Inmiddels is er een
compensatieregeling. Deze
komt er op neer dat vrouwelijke
zelfstandigen die zijn bevallen
tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008
alsnog een compensatie van zo’n
€ 5.600,00 kunnen krijgen ter
vervanging van de misgelopen
zwangerschapsuitkering.
Naar schatting komen hier zo’n
20.000 vrouwen voor in aanmerking.
De aanvraag van de compensatie
kan plaatsvinden via een formulier
op de internetsite van het UWV
(www.uwv.nl). Het formulier is

vanaf 15 mei a.s. beschikbaar.
De uitkering van de compensatie
vindt dan plaats vanaf 2019.
Houdt er rekening mee dat
over de uitkering Inkomstenbelasting verschuldigd is en
de uitkering meetelt voor
inkomensafhankelijke regelingen
en toeslagen.

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

A.J. Finn is het pseudoniem van
een voormalig uitgever bij William
Morrow in New York. Na zijn studie
was Finn recensent van thrillers en
redacteur in Londen bij Sphere/
Little, Brown. Hij heeft gewerkt
met auteurs als Karin Slaughter,

J.K. Rowling, Robert Galbraith,
Nicci French en Patricia Cornwell.
Tijdens zijn signeersessie is er voor
geïnteresseerden de mogelijkheid om
het boek te laten signeren, een kort
gesprekje aan te gaan of een foto te
maken met de auteur.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘100 procent veiligheid bestaat
niet’
Bezoekers en vrijwilligers van een
jongerensoos in Sevenum werden onlangs
opgeschrikt doordat een vrijwilliger door een
15-jarige met een mes werd gestoken.
Betekent dat nu dat er in uitgaans
gelegenheden strenger gecontroleerd moet
worden op het bezit van wapens? Ja, vindt
64 procent van de inwoners van Horst aan de
Maas. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Detectiepoortjes aan de ingang van de soos,
beveiligers die elke bezoeker fouilleren: moeten we dit soort maatregelen gaan invoeren of
was er sprake van een eenmalig incident en
moeten we de zaak niet overdrijven? Bijna driekwart van de inwoners van Horst aan de Maas
voelt zich namelijk veilig als hij gaat stappen in
de gemeente. Het is vaak ook een kwestie van
je gezond verstand gebruiken, vindt een inwoner. “Uiteindelijk heb je het vaak zelf toch ook

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet niet
17%
Oneens
19%

Eens
64%

Meer controle op wapens
bij het uitgaan is nodig
wel een beetje in de hand. In negen van de tien
gevallen volgt er eerst een flinke woordenwis-

gebruikt. Dus controle is niet overbodig “, zegt
seling of erger voordat er zulke dingen worden
iemand. Je kunt echter niet verwachten dat
gedaan. De mensen die een gevecht mijden
jongerensozen hun bezoekers gaan ‘opvoeden’,
zal dit niet snel overkomen.” Een ander zegt:
zeggen anderen. “Ik vind dat ouders erop toe
“Ik weiger te geloven dat ik in Horst niet veilig
moeten zien dat zoon of dochter geen wapens
zou zijn.” Toch zijn er ook mensen die zich niet
bij zich draagt.” Een
veilig voelen wanneer
ander zegt: “Gaan we
ze ’s avonds in het cen‘Dat is een taak
overal beveiligers en
trum van Horst komen.
van de politie’
poortjes neerzetten?
“Op een vrijdagavond
Het is moeilijk om de
in Horst-centrum vind ik
‘Het blijkt helaas nodig te zijn’
balans tussen vrijheid
de buitenlandse overen veiligheid te vinden.
last erg hinderlijk! Harde
‘Ik hoop dat het
100 procent veiligheid
muziek uit auto’s op
een incident was’
bestaat niet. Belangrijk is
parkeerplaats, drinkend
toch sociale controle.”
en lallend voor de supermarkt.” zegt deze persoon.
Om je veiliger te voelen tijdens het
TipHorstaandeMaas is een
uitgaan, zou een strengere controle op het
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
bezit van wapens helpen, denkt 64 procent.
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
“Helaas moeten we in de huidige samenleving
resultaten of aanmelden voor de volgende
constateren dat er steeds meer geweld wordt
enquête, 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

Kom jij werken bij het
leukste uitje van Limburg?

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

Wij zoeken:

• Horecamedewerkers voor in bediening, keuken en afwas
(weekenden/vakanties, parttime en fulltime v.a. 15 jaar)
• Schoonmakers
Mooiste werk- en pauzeplek - Leuke collega’s Uren en planning in overleg - Werkuren overdag

kijk voor meer info op www.kasteeltuinen.nl
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Bespreking Poll week 17

Ook rookruimtes moeten verboden worden
Maar een kleine meerderheid van de stemmers, 51 procent, vindt dat
rookruimtes ook verboden moeten worden.
Hoewel het rookverbod in de horeca steeds beter wordt nageleefd, hanteert een aantal uitgaansgelegenheden echter nog een zogenaamde rookruimte: een ruimte waar bezoekers wel mogen roken en die afgesloten is van
de rest van de gelegenheid. Er is nu echter ook een roep om deze rookruimtes
te verbieden. Ze moedigen de laatste rokers alleen maar aan om hun gedrag
voort te zetten en creëren een soort ‘solidariteit’ onder rokers die samen in
de ruimte zitten. Stoppen wordt daardoor ontmoedigd. Daarnaast moet zo’n

ruimte ook schoongemaakt worden, en dat is natuurlijk nooit een ‘rookvrije’
werkplek, vinden de meeste stemmers.
De andere 49 procent vindt dat wel meevallen. Het afschaffen van
rookruimtes gaat wel heel ver en het is een ultiem bewijs van de betutteling
van onze regering: mensen hebben nog altijd de vrijheid om zelf te kiezen
of ze gaan roken of niet. Horecagelegenheden zouden ook zelf de keuze
moeten hebben of ze een rookruimte aanbieden of niet. Rokers nog verder in
het gedrang brengen werkt alleen maar averechts, daar gaan echt niet meer
mensen van stoppen.

Analoge tv is ouderwets
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Ziggo kondigde dit jaar aan te stoppen met het uitzenden van het analoge
tv-signaal. Het betreft hier een gefaseerde uitschakeling, waarbij dit stapsgewijs uitgezet wordt in verschillende gemeenten. Het kabelbedrijf trekt voor de
gefaseerde uitschakeling van analoge tv twee jaar uit, dus uiteindelijk moet
iedereen er aan geloven. Door het uitschakelen van het analoge signaal maken
ze ruimte vrij voor om de kwaliteit van het digitale signaal te verbeteren. Ziggo
zegt wel klanten die nog niet digitaal kijken op verschillende manieren tegemoet te kunnen komen, met bijvoorbeeld een decoder. Ongeacht wat voor toestel.
Dat is een goede zet te noemen: op een bepaald punt moeten knopen doorgehakt worden en kun je niet langer aan oude technieken vast houden. Digitale

televisie is al jaren in opkomst en iedereen heeft zodoende al een flinke tijd
gehad om hier zelfstandig op over te stappen. Het is de toekomst van televisiekijken en zodoende moet hiervoor ook de weg vrijgemaakt worden. Het is
eenzelfde soort stap als dat we jaren geleden van antenne naar kabel zijn overgegaan.
Anderzijds dringt Ziggo op deze manier wel digitale televisie op aan mensen die hier helemaal geen behoefte aan hebben. Het is een agressieve manier
van marketing, om zo nieuwe abonnementen te verkopen. Denk hierbij aan
mensen die gewoon een simpel toestel willen om zo nu en dan Nederland 1, 2
of 3 te kijken.
Analoge tv is ouderwets. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 18) > Keuze voortgezet onderwijs hoort bij ouders en school > eens 73% oneens 27%
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

Provincie en RMS willen biovergister snel bouwen
De provincie Limburg en de mestfabrikant RMS (Raps Mühle
Seligenstadt) lijken de biovergister voor 600.000 ton mest en berm
maaisel snel te willen gaan bouwen. Daartoe is op 19 oktober 2017 een
ontwerpbesluit genomen. Organisaties als de Natuur- en Milieufederatie
Limburg, Mobilisation for Environment uit Nijmegen en vereniging
Behoud de Parel uit Grubbenvorst hebben samen met 109 omwonenden
protest aangetekend.
De provincie Limburg wilde deze
protesten ongegrond verklaren. Zij
gaat daarbij echter op de stoel van
de rechter zitten en poogt daarmee
de normale inspraak- en rechtsprocedures te ontlopen. Zij schiet eerder zelf tekort door de gebrekkige
inspraak en summiere publicatie die
bij de opstart van het project zijn

gebezigd. Voorafgaand aan het RMS
project is géén Milieueffectrapportage
(MER) gemaakt, hetgeen bij dergelijk
grote projecten gebruikelijk is.
Verder is er nog geen Nb-wetvergunning (Natuurbeschermings
wetvergunnig) verleend, waarmee de
effecten op nabijgelegen natura 2.000
gebieden, zoals de Maasduinen, in

kaart zijn gebracht. Bij al deze aanvragen voor vergunningen en de al
verleende oprichtingsvergunning is
bezwaar, beroep en vervolgens de
gang naar de rechter tot en met de
Raad van State mogelijk. RMS doet
echter alsof alles in kannen en kruiken
is en probeert boeren over te halen
mestcontracten met hen af te sluiten.
Boeren kunnen zich voor tien jaren
verbinden aan RMS voor mestafzet en
dienen daartoe vooraf een deel van de
afzetkosten te betalen. Deze werkmethode lijkt op het voorfinancieren
door de boeren als leveranciers van de
biovergister van RMS. Dit roept vragen
op over de haalbaarheid van het RMS

Nieuwe asperges
voor de oude prijs
bij Schattevoet
‘Schasperge’

project te Venlo en doet denken aan
het Scarabee initiatief in Kronenberg.
Met alle procedures die doorlopen
moeten worden kan alleen iemand
met veel eigen vermogen het risico
nemen dat er straks een megabiovergister staat die niet op mag
starten. Bij het NGB is in 2006 de
startnotitie gepresenteerd en is er
nu, mede door protesten van omwonenden en Behoud de Parel, anno
2018, nog geen stal gebouwd. Zo
langzaam kunnen procedures gaan.
Bezint dus eer ge begint.
Namens vereniging Behoud de Parel,
André Vollenberg
Witveldweg, Grubbenvorst

www.heldensmarkten.nl
NIEUW NIEUW NIEUW

KOFFERBAKVERKOOP

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

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

op zondag 20 mei houden wij een
kofferbak verkoop op het Thyas
Complex in Helden-Panningen.
De markt is open van 9.uur tot
15.30 de entree is tot 12 jaar gratis
vanaf 12 jaar €2,Voor

Bij de oude weg langs de Slooi,
nabij de Songert

info of boeken tel 0624452810 of
0651890760
mail heldensweb@outlook.com
www.heldensmarkten.nl

Enkele weken geleden
vergeleek Eveline Baas van
D66+GroenLinks formeren met
daten. Er is de eerste blik, het
eerste afspraakje, je neemt de
tijd om elkaar te leren kennen
en dan: ‘slaat de vonk over en
ben je een koppel’.
Deze relatie leek echter
meer op een Hollywoodromance. Drie weken van
hevige verliefdheid, zweven op
een roze wolk, grote verwachtingen en toen barstte de
bubbel uit elkaar. De ‘posse’
van het stel bleek namelijk toch
niet zo gecharmeerd te zijn van
de relatie. De ‘prenup’ leek toch
iets meer in het voordeel van
de ene partner te zijn, of te wel
D66+GroenLinks had teveel
water bij de wijn gedaan vond
de achterban. Dus werd het
coalitieakkoord fijntjes van tafel
geveegd. En zoals dat dan gaat
in Hollywood: een kans dat het
nog goed ging komen, leek er
niet te zijn. Niet als het aan het
CDA lag tenminste.
D66+GroenLinks kon met een
heel charmeoffensief komen, de
liefde bleek over te zijn. Maar,
zoals in elke goede Hollywoodfilm komt er aan het einde toch
nog een twist: ze zijn weer bij
elkaar! Althans, voor nu. Oud
zeer is vergeten, de liefde is
weer opgebloeid. Sterker dan
ooit, gaan ze verder. En nu voor
het echt. We gaan ons opmaken
voor Coalitie-The Sequel. De
hoop op een happy end is nog
niet vervlogen. Het script wordt
‘as we speak’ geschreven en de
rollen opnieuw verdeeld net als
de budgetten. Over een paar
weken volgt dan de première
en kan het nieuwe college weer
helemaal verliefd gezamenlijk
over de rode loper schrijden.
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Stichting Taxus Taxi gaat weer
taxus inzamelen
De eerste knopjes steken alweer de

de inzameling in de eerste helft van juni.

kop op en dus beginnen ook weer de

Wanneer de stichting dit jaar exact zal starten

voorbereidingen bij Stichting Taxus Taxi

met de taxusinzameling is nog niet bekend.

voor de inzameling van dit jaar.

Dit is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid
werkzame stof die op dat moment in de plant

Verleden jaar zamelde de stichting genoeg

aanwezig is.

snoeisel in voor de productie van maar liefst
2.200 chemotherapieën. Dit jaar heeft ze zich

Voor meer informatie

ten doel gesteld snoeisel in te zamelen voor

Voor de meest actuele informatie en de start

2.700 chemotherapieën.

van het seizoen kijkt u op www.taxustaxi.
nl. Ook vindt u hier tijdens het seizoen het

Start inzameling afhankelijk van het weer

aanmeldformulier om uw snoeisel gratis op te

Normaal gesproken begint Taxus Taxi

laten halen.

Hemelvaartsdag

Gemeentehuis gesloten
In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis en Openbare Werken op
donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018 gesloten.
Voor aangiften van geboorten en overlijden

storingsnummer 06-23498249 bellen.

kunt u op maandag 14 mei a.s. weer terecht.
Hebt u een dringende melding voor

Let op: het gaat alleen om dringende

openbare werken, die niet kan wachten tot

meldingen, waarbij direct gevaar voor

de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het

de omgeving dreigt.

Militaire Oefening
Van 14 t/m 18 mei a.s. vindt er een militaire oefening plaats in onze gemeente.
Aan de oefening nemen 40 personen en

voertuigen verkenningsopdrachten worden

18 militaire voertuigen deel. Er wordt geen

uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van

gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

bestaande wegen en paden. Het normale

De oefening houdt in dat er te voet en met

verkeer zal niet gehinderd worden.

De 100-jarige mevrouw Nel de Rooij-Hesen uit Hegelsom kreeg burgemeester Ina Leppink-

Bekendmakingen

Schuitema op bezoek. Ook bracht de burgemeester een bezoek aan het 60-jarig echtpaar
Ton en Toos Schreurs-Rooyakkers uit Sevenum.

Werk in uitvoering

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op

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

worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

www.horstaandemaas.nl.
• Afsluiting fietspad Grubbenvorsterweg/
De komende periode zijn wij voor u op de
volgende locaties aan het werk:

Sevenumseweg
• Reconstructie Horsterdijk Lottum

America

Grubbenvorst

Sevenum

Lisdodde 10

Irenestraat 31c

Den Eigen 23

Griendtsveenseweg 69

Past Vullinghsplein

Broekhuizenvorst

Hegelsom

Swolgen
Bertus Aafjesstraat

Blitterswijckseweg 1

Dingsstraat 13

ongenummerd

Evertsoord

Horst

Vertrokken naar onbekende

Slenkenweg 3

Venrayseweg 132a

bestemming

• Tijdelijke afsluiting toe- en afritten A73

Tienray, Spoorstraat 77

Helenaveenseweg 35
Melderslo

Horst, Lambertusplein 8

Broekhuizerdijk 27

Horst, Zegersstraat 36
Lottum, Houthuizerweg
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Inzameling klein chemisch afval op locatie
Data:

Tijdstip

Maandag 14 mei

Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 mei
Donderdag 17 mei

Vrijdag 18 mei

Dinsdag* 22 mei

Kerkdorp:

Locatie:

09.00 – 10.55 uur

Broekhuizenvorst

Kerkstraat, nabij Koetshuis

11.00 – 12.00 uur

Broekhuizen

Naesenhof

13.00 – 16.00 uur

Melderslo

Lochtstraat, nabij Kerk

09.00 – 12.00 uur

Grubbenvorst

parkeerterrein langs ’t Haeren, Irenestraat 20

13.00 – 16.00 uur

Lottum

Markt

09.00 – 12.00 uur

Hegelsom

Past. Debijestraat, nabij gemeenschapshuis

13.00 – 16.00 uur

Meterik

St. Jansstraat, nabij kerk

09.00 – 12.00 uur

Horst

Wilhelminaplein

13.00 – 14.00 uur

Griendtsveen

Helenaveenseweg, nabij kerk

14.15 – 16.00 uur

America

Past. Jeukenstraat/Nusseleinstraat nabij kerk

09.00 – 09.55 uur

Evertsoord

Paterstraat, parkeerplaats bij sportveld

10.00 – 12.00 uur

Kronenberg

Parkeerplaats hoek Meerweg/Peelstraat/de Hees

13.00 - 16.00 uur

Sevenum

Raadhuisplein

09.00 – 11.00 uur

Meerlo

Julianastraat (tussenberm)

11.00 – 13.00 uur

Swolgen

Mgr. Aertsstraat (parkeerplaats)

14.00 – 16.00 uur

Tienray

Zwanenweg

*

Chemokar bij gemeentewerken: elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 – 14.00 uur.
*Dinsdag 22 mei ivm 2e Pinksterdag

Zoek jij een baan met zekerheid en kansen? Wil je ook onderdeel
uitmaken van een enthousiast team? Ben jij de Warehouse Supervisor
die medewerkers kan aansturen om het beste uit zich zelf te halen?
Dan zoeken wij jou om verder mee te groeien!
Wij zoeken Warehouse Supervisors met de volgende eigenschappen:
• Leidinggevende ervaring
• Enthousiast en gemotiveerd
• Minimaal 3 jaar relevante
werkervaring

• Teamplayer
• Nederlands en Engels, Duits
is een pré

Arbeidsvoorwaarden

Wij zoeken
Warehouse Supervisors
Dentsply Sirona is marktleider in het leveren van
producten aan professionals in de tandheelkunde.

• Fulltime, salaris: € 2.500 - € 3.500 bruto per maand
• Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer
Kijk voor meer informatie of andere vacatures op

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

www.werkenbijdentsplysirona.nl

wij waarderen jou

Lekker geurtje voor Mama!
Geldig t/m 15-05-2018

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

Geur-rozen in pot
Vele soorten en
kleuren.

Van € 12,99/st:

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

95
9

Calibrachoa ‘Carnaval’
in hangpot, 27 cm pot,
diverse mixen
Uit eigen
kwekerij.
Nu:

99
6

Hemelvaart geopend van 9-18 uur
Moederdag geopend van 9-17 uur
Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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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.

Duurzaam en sociaal met kleding omgaan
Kleding die niet meer past of om een andere reden in de kast blijft
liggen. Ergens achter de nieuwe kleren die je hebt gekocht. Van alle
mensen in onze gemeente bij elkaar zal dat een enorme berg kleding
opleveren die nauwelijks wordt gebruikt. Zonde en zeker niet duurzaam.
Sinds kort volg ik de website
en app United Wardrobe waar je
eenvoudig kleding kunt kopen
en verkopen. Erg populair onder
studenten. Wat ik een mooie
ontwikkeling vind, omdat het gaat
om consuminderen door minder

nieuwe kleding te kopen. Aansluitend
bij het stukje dat Maarten Voesten
twee weken geleden schreef. Aan
het delen van kleding zit zowel een
duurzame als sociale component.
Verkoop kleding voor een lage prijs
of beter nog: geef het gratis weg.

Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden
binnen onze gemeente. Ook wordt
de productie van kleding vaak
geassocieerd met kinderarbeid. Daar
moeten we zo min mogelijk aan
bijdragen. Ik moet zeggen: ik voldoe
aan het stereotiepe beeld van de
vrouw die graag kleding koopt. Maar
als medestander van de GroenLinksbenadering heb ik daar tegenstrijdige
gevoelens bij. Het materiaal waaruit
de meeste kleding bestaat is niet

milieuvriendelijk. Ongebruikte kleding
is niet duurzaam en niet sociaal. En
de relatie met kinderarbeid is alles
behalve sociaal. Zoals Maarten twee
weken geleden zei: door bewuster
bezig te zijn met de spullen die
we kopen kunnen we bedrijven en
overheden dwingen om keuzes te
maken. Dit is één manier waarop we
samen een verschil kunnen maken.
Inez Arts,
D66+GroenLinks

We zijn van start
De nieuwe gemeenteraad heeft het introductieprogramma achter de
rug: het kennismaken met de gemeentelijke organisatie. Onderwerpen
als gemeentefinanciën, het Sociaal domein en het Cluster Ruimte met al
haar uitdagingen voor de toekomst.
Daarnaast leren werken met
nieuwe systemen op een iPad. Ook
krijg je een uitgebreide introductie
over de gemeentewet en je positie
als raadslid. Wat zijn de verhoudingen met het college, de burgemeester en eventuele commissies?
Hoe kom je als raad tot besluitvor-

teraad een vier wekencyclus kende.
De vraag nu: gaan we verder zoals
we deden of gaan we het bestaande
systeem veranderen en durven we
het oude los te laten? Gaan we ons
ming? Hoe vergaar je informatie om je meer buiten de raadszaal oriënteren
en op bezoek in de diverse dorpskermening te vormen en onderbouwen?
Er komt veel op je af en dit alles in een nen? Gaan we meer als raad gemeenschappelijk optrekken? Gaan we meer
periode van vier weken. In de laatbesluitmomenten invoeren? De twee
ste bijeenkomst wordt de vergader
wekencyclus is een optie. Een veranstructuur van de gemeenteraad
besproken. De afgelopen acht jaar was dering van cyclus is niet alleen een
kwestie van nieuwe datums prikken.
dit een structuur waarbij de gemeen-

Indien de gemeenteraad haar cyclus
aanpast, zal de hele interne organisatie mee moeten veranderen. Echter
met de inzichten en ervaringen van de
afgelopen acht jaar durf ik het aan om
te gaan voor een nieuwe vergaderstructuur. Een gemeenteraad die niet
alleen besluiten neemt, maar die aan
de voorkant actief betrokken wordt bij
burgerinitiatieven en nieuwe ontwikkelingen in de kernen.
Bianca van den Berg,
Raadslid Essentie Horst aan de Maas

Tandartspraktijk Meerlo wordt Tand ID
Eind mei gaat Tandartspraktijk Meerlo verhuizen. Maandag 4 juni openen wij
onze deuren in gezondheidscentrum ’t Raadhuis te Meerlo met als nieuwe
naam Tand ID. U vindt ons centraal op de eerste verdieping (lift aanwezig).
Ons nieuwe adres is Raadhuisplein 24, 5864 EH Meerlo.
De praktijksamenstelling zal gaan veranderen. Tandarts Dinie Veldman gaat een
klein stapje terug doen als praktijkhouder, maar blijft wel gewoon werkzaam als
tandarts in de praktijk. Het praktijkhouderschap zal worden overgenomen door
tandarts Ilona Thijssen. Samen met een uitgebreid team van mondhygiënistes
en (preventie) assistentes nemen zij de tandheelkundige zorg op zich.

Tand ID - Raadhuisplein 24, 5864 EH Meerlo - Tel: 0478-692465
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Indien u bij ons patiënt wilt worden, kunt u zich eenvoudig inschrijven via
www.tandid.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen
om de eerste gewenste afspraak in te plannen. Telefonisch aanmelden kan
uiteraard ook. Wij blijven bereikbaar op telefoonnummer 0478-692465.
De feestelijke opening zal plaatsvinden op vrijdag 20 juli, wij hopen u te
mogen begroeten in onze nieuwe praktijk!
Dinie Veldman – Wolterink & Ilona Thijssen – Lenssen
Team Tandartspraktijk Meerlo / Tand ID

Openingstijden: maandag 8.15 - 20.00 uur • dinsdag t/m donderdag 8.15 - 17.00 uur • vrijdag 8.15 - 16.00 uur

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

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Samen werken aan samenwerken
Een onderwerp dat afgelopen raadsperiode regelmatig voorbij kwam
is: samen werken aan samenwerken.
Ik denk dan onder andere aan
SAAM en Afslag10. Zelf heb ik tijdens
deze periode in Grubbenvorst twee
maal de verenigingen en stichtingen bij elkaar gebracht om het hier
samen over te hebben. Een van de
uitgezette actiepunten destijds was
de besturen van de verschillende

organisaties een middag of avond
met elkaar kennis te laten maken. Het
bleek namelijk niet vanzelfsprekend
dat men elkaar kende. Ik moet zeggen
dat dit me erg verraste.
Dat deze bijeenkomst er nog
steeds niet geweest is geeft aan dat
bestuurders het erg druk hebben met

de lopende zaken binnen hun eigen
club. Nut en noodzaak zijn er echter
nog steeds. De laatste tijd ben ik weer
een paar keer aangesproken op het
thema samenwerken en heb daar ook
enkele mails over ontvangen. Het is
mijn stellige overtuiging dat samen
het gesprek aangaan, voordat men
met de rug tegen de muur staat, van
heel veel meer toegevoegde waarde
is. Om deze reden wil ik dan ook zelf

nogmaals de handschoen oppakken
om de verenigingen en stichtingen in
Grubbenvorst bij elkaar te brengen.
Verenigingen en stichtingen zijn het
cement van de samenleving en alleen
daarom al is het meer dan de moeite
waard een nieuwe poging te wagen.
Laten we het gewoon samen doen,
toch.
John Jenniskens,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Huisvesting voor ouderen: huurwoningen
De SP wil er de komende jaren voor gaan zorgen dat er voldoende en
kwalitatief goede huurwoningen en seniorenwoningen voor onze ouderen beschikbaar blijven en zo nodig gaan komen. Door maatregelen van
de overheid blijven mensen tegenwoordig steeds langer thuis wonen.
Op zich een goede ontwikkeling.
Mensen die nu in een huurwoning
wonen, kunnen als ze dat zelf willen
daar blijven wonen. Door aanpassingen in de woningen, bijvoorbeeld
een traplift, kunnen ze langer blijven wonen, eventueel met hulp van
thuiszorgorganisaties.
Voor mensen die naar kleinere

huur- of seniorenwoningen willen,
doet zich nu een tweetal problemen
voor: de kwaliteit van de seniorenwoningen en het toewijzingsbeleid van
de woningcorporaties.
Een aantal van de seniorenwoningen, waaronder die in Hegelsom,
is inmiddels aan de buitenkant uitstekend opgeknapt. Het probleem zit

echter ook aan de binnenkant. Deze
woningen, veelal gebouwd tussen
1975 en 1985, zijn van binnen niet
meer van deze tijd en daarmee niet
geschikt als levensloopbestendige
woningen. Ze zijn daardoor ook niet
interessant voor de groep ouderen die
vanuit een huur- of koopwoning naar
een dergelijke woning willen. Gevolg
is dat er steeds vaker arbeidsmigranten in gaan wonen. Dit is een gemiste
kans. In de vaak bij elkaar liggende
seniorenwoningen letten de bewoners goed op elkaar en helpen elkaar.

Een vorm van goed ‘noaberschap’.
Daarnaast kun je zorg beter uitvoeren
als deze senioren bij elkaar wonen.
Dit wordt door deze toewijzing doorbroken. Volgens de SP moet er in de
prestatieafspraken met de woningcorporaties een plan komen waarmee de
komende jaren alle seniorenwoningen
zowel van binnen als van buiten worden opgeknapt, zodat ze weer aantrekkelijk worden voor de doelgroep
waar ze voor zijn gebouwd.
Thijs Lenssen,
SP-raadslid Horst aan de Maas

Vrijheid in Horst aan de Maas
Begin mei. De periode waarin we herdenken en vieren. Op 4 mei
herdenken we allen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen in oorlogs
situaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei
vieren we de vrijheid. Tradities die we in ere moeten houden en moeten
koesteren.
Ook in Horst aan de Maas
herdenken en vieren we. Met
kransleggingen, stille tochten en herdenkingsmissen in Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst, Horst, Sevenum en
Tienray werd stilgestaan bij de vrij-

heid en de mensen die hiervoor
gevochten hebben.
Steeds minder mensen die de
Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt zijn onder ons om te vertellen hoe het is om in oorlog te leven.

Mijn generatie heeft nog opa’s en
oma’s die ons vertelden over de angst
tijdens een bombardement, de strijd
om te overleven in de hongerwinter
of de bedreigingen bij het helpen van
het verzet. Documentaires, boeken en
internet maar vooral het onderwijs
laten het verhaal nu verder leven. Een
belangrijke taak, want het verhaal van
vrijheid is een van de belangrijkste
verhalen die ook de komende generaties moet kennen. Een verhaal waarin
we ook allemaal een verantwoorde-

lijkheid hebben. Wij moeten het verhaal van vrijheid verkondigen.
4 en 5 mei moet niet gaan over
wie we wel of niet herdenken, maar
moet gaan over de strijd om die
samenleving te zijn waarin iedereen
vrij is te denken aan wie hij of zij wil.
In Horst aan de Maas, Nederland,
Europa en ver daarbuiten. Los van
politieke kleur, maar als mensen.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 10:00 T/M 16:00 UUR

WE GAAN HELEMAAL LOS, HET IS NU OF NOOIT

GERANIUMS V.A. 0,50 • GAZANIA’S 0,50 • DAHLIA’S 0,50 • BEGONIA’S 0,30
HANG PETUNIA’S 0,50 • MILLION BELLS 0,75 • HANGPOT MIX ACTIE € 5,00
MEER DAN 200 SOORTEN AAN ZOMERBLOEIERS.

ALLEEN WIJ... ZETTEN DE PRIJS ER BIJ!

OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur / za 9.00 tot 18.00 uur
12A,VEULEN
KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN
T: 06 14 21 76 97

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

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

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

18

verenigingen

10
05

Burger Advies Raad

Netwerkbijeenkomst
armoede
De Werkgroep armoede van de Burger Advies Raad Horst aan de
Maas (BAR) organiseert op woensdag 23 mei een netwerkbijeenkomst.
Deze vindt vanaf 20.00 uur plaats in gemeenschapshuis De Zaal in
Griendtsveen.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Wonen
Limburg, Synthese en gemeente Horst
aan de Maas. “In Horst aan de Maas
werken veel organisaties en vrijwilligers op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding.
Vaak weet men elkaar te vinden,
maar soms ook niet. Om elkaar
(beter) te leren kennen én om van
elkaar te leren organiseren we een
netwerkbijeenkomst over dit onderwerp”, aldus de BAR. De bijeenkomst
staat onder leiding van dagvoorzitter Benoit Hameleers. Hij is coördinator bij De Pijler, een organisatie

die een breed netwerk ondersteunt
om gezamenlijk armoedevraagstukken aan te pakken. Raf Janssen uit
Helden verzorgt een inleiding over
armoede. Hij is secretaris van de
Sociale Alliantie, een bundeling van
organisaties die zich in Nederland
bezighouden met armoedebestrijding. Een belangrijk gedeelte van
de bijeenkomst bestaat uit speeddaten. Tijdens het speeddaten worden
deelnemers uitgedaagd om minimaal
twee nieuwe contacten te leggen.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.horstaandemaas.nl/
bijeenkomstarmoede

Wandelvierdaagse
De-4 kiest goede doel
Ieder jaar selecteert de organisatie van de wandelvierdaagse De-4
uit Grubbenvorst een goed doel en vraagt hiervoor aan de deelnemers
een financiële bijdrage. Dit jaar is de keuze gevallen op een project
waarbij het ontwikkelen van de paddestoelencultuur in het Afrikaanse
land Oeganda centraal staat.
Grubbenvorstenaar Wim
Joosten is voor de PUM-organisatie
(Programma Uitzending Managers)
nauw betrokken bij de kennisoverdracht voor het kweken van
paddestoelen waaronder oesterzwammen en champignons. Wim
was in 2017 in Oeganda en onderzocht er de mogelijkheden om de
paddestoelenteelt verder te ontwikkelen. Hij bezocht er een Mushroom
Training and Resource Centre (MTRC)
en stelde vast dat er goede mogelijkheden zijn om de teelt uit te breiden.
Het MTRC is inmiddels zo
ver dat ze vanuit heel Oeganda

mensen kunnen opnemen in een
scholingsprogramma van één
maand. Het gaat om de opleiding
van mensen en de ontwikkeling van
kleinschalige bedrijfjes waarmee
Oegandezen in hun levensonderhoud
kunnen voorzien. De opleiding
aan het MTRC van één persoon,
gedurende een hele maand kost 55
euro en dan is men ook toegerust
om een eigen bedrijfje te starten.
De organisatie van De-4 heeft
besloten om de opleiding van één
student te doneren. Meer informatie
hierover is te verkrijgen via de-4@
gewoengrubbevors.nl

Zorgboerderij Aardenhof viert
tienjarig bestaan
Zorgboerderij Aardenhof in Sevenum vierde in de eerste week van mei met alle bezoekers, vrienden en personeel feest, vanwege het tienjarig bestaan. In deze feestweek is er een duofiets geïntroduceerd en uitgeprobeerd, een verwendagje georganiseerd, ballonnenwenswedstrijd gehouden en
een natuurwandeling gemaakt. Zoals het team van Aardenhof aangeeft: “Al 10 jaar wordt er met
veel gezelligheid, passie en liefde zorg geleverd, warme maaltijden geserveerd, lief en leed samen
gedeeld, daar zijn wij als team Aardenhof trots op.”

Nationale Molendagen

Opening uitbreiding molen
Eendracht Maakt Macht
De uitbreiding van de molen in Meterik is klaar. Tijdens de Nationale Molendagen op zaterdag 12 en zondag
13 mei worden ’t Bakhuuske en de naastgelegen kapschuur op feestelijke wijze geopend.

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 99,- per stuk

n
Eénjarige plante
en kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden
Hemelvaar tsdag open
van 9.00-17.00 uur

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Een groep vrijwilligers is twee jaar
lang iedere week druk bezig geweest
met de bouw van ’t Bakhuuske, de
naastgelegen halfopen kapschuur en
het aanleggen van gewasveldjes en
de omgeving rond de molen. Het idee
hierachter is dat daarmee de molen
en directe omgeving opengesteld
wordt voor een groter publiek.
Een plek waar belangstellenden

kunnen samenkomen om het
gehele proces van korrel tot brood te
aanschouwen.
Tijdens het openingsweekend
wordt de uitbreiding van de molen
gevierd. Na de officiële opening
door de wethouder Paul Driessen
op zaterdag 12 mei om 13.00 uur
wordt de nieuwe houtoven in
gebruik genomen. Daarnaast zijn er

verschillende oude ambachten zoals
brood bakken, manden vlechten, bier
brouwen en het houden van bijen
dit weekend te aanschouwen. Voor
de jeugd zijn er verschillende oud
Hollandse spellen en is er een kleine
speurtocht rondom de molen. De
molen is op zaterdag 12 mei van 11.00
tot 17.00 uur geopend en zondag
13 mei van 11.00 tot 16.00 uur.
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Renske Claessens

Veilig?
Ik ben deze meivakantie
drie dagen naar de Efteling
geweest. Ja, best lang en heel
veel attracties. Daar heb ik
zelf ook geen problemen mee,
ik durf overal wel in.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Renske Claessens
18 jaar
Hegelsom
Gilde opleidingen Venray

Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger speelde ik het liefste met
mijn vriendinnetjes. Ook vond ik thuis
helpen op de zorgboerderij leuk. Ik
hielp dan bij de eitjes en bij de dieren.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik heb vroeger een hoofddoekje
gedragen. Dat was toen heel hip. Als
ik nu terug kijk snap ik deze trend
niet echt en zou ik het ook nooit meer
dragen.
Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s van alle leuke herinneringen die
ik heb. Foto’s kan je nooit vervangen,

andere dingen meestal wel.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Dan zou ik nog een keer het uitkomen
als jeugdvorst willen meemaken. Het
was toen zo spannend en grappig om
alle gezichten te zien van de mensen
om me heen. Er is ook een filmpje van
het uitkomen gemaakt. De dag erna
heb ik hier heel vaak naar gekeken.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dit was een foto van onze hond.
Voordat we een rondje gingen
wandelen zat hij netjes voor de poort
te wachten in het zonnetje. Dit zag er
zo leuk uit, dat ik er even een foto van
heb gemaakt.
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb verschillende hobby’s, niet echt
één favoriete hobby. Ik doe namelijk

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

aan korfbal en speel trompet en zit
bij Jong Nederland Hegelsom, ik ben
vrijwilligster bij de soos in Hegelsom
en verder vind ik het leuk om met
vrienden en vriendinnen iets leuks te
doen.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij mij thuis op de
zorgboerderij. Daar ben ik begonnen
bij het eierlokaal om eieren te rapen.
Inmiddels werk ik al een tijdje bij de
logeeropvang van de zorgboerderij. Bij
de logeeropvang komen jongeren met
een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is iets in de zorg. Tot
nu toe doe ik dit bij mij thuis. Ik heb
nog geen idee wat ik later wil worden,
maar het is zeker iets in de zorg. Voor
de rest zie ik wel wat de toekomst zich
brengt.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste ga ik op vrijdag- of
zaterdagavond gezellig met
vriendinnen ergens zitten. Bijvoor
beeld bij iemand thuis. Daarna ga ik
het liefste nog uit of naar een feestje.
Wat is je favoriete sociale medium?
WhatsApp, want ik vind het heel
handig. Je kunt er zo snel iemand mee
bereiken. Ik gebruik het ook vooral
om dingen af te spreken of dingen te
regelen.

Hond of kat?
Hond, we hebben thuis altijd al
honden gehad. Een kat hebben we
nooit gehad, dus hier heb ik veel
minder mee. Misschien had ik meer
met katten gehad als ik een kat
had gehad, maar honden ben ik nu
eenmaal meer gewend.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik denk met geen enkele artiest.
Het artiestenleven is niets voor mij.
Het lijkt me niet leuk om zo in de
belangstelling te staan. Het leven
wat ik nu heb vind ik al meer dan
prima.
Optimist, pessimist of realist?
Optimist, want ik probeer alles
positief in te zien. Als ik bijvoorbeeld
een probleem heb, kijk ik er op een
positieve manier tegenaan. Dit lukt
niet altijd, maar ik probeer het wel
altijd.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Dan zou ik een kip zijn. Ik kom
natuurlijk uit Hegelsom en een kip is
het dier van Hegelsom.
Festival of discotheek?
Festival, ik vind de sfeer daar veel
leuker dan in een discotheek.
Vroeger ging ik ook vaak met mijn
vader naar festivals. Dit was altijd
heel erg leuk. Daarom heb ik goede
herinneringen aan festivals.

Alleen met die rijen heb ik
meer problemen. Maar dat
hoort erbij. Ik durf dan
misschien wel overal in, maar
als ik er achter kom dat er een
ongeluk mee is gebeurd ben ik
de eerste die weer uit de rij
stapt. Ook al stonden we er al
heel lang in. Dat hoor ik dan
ook best vaak, dat er iets
gebeurt met een attractie. Dus
als je het zo bekijkt zijn er
steeds minder attracties waar ik
in durf. Het weekend voordat
wij erheen gingen was er ook al
een ongeluk gebeurd in de
Efteling bij een attractie. Daar
kwam ik dan wel pas achter
toen we er net uit waren. Fijn.
In echte attractieparken lopen
ze wel voorop met de veiligheid
van een attractie. Ik ben er dan
ook niet snel mee bezig dat dit
misschien mis kan gaan, maar
als ik dan op de kop hang ben ik
toch wel blij als ik vervolgens
weer met mijn voeten op de
grond kan staan. Op het
moment van schrijven is het
toepasselijk kermis. Hartstikke
leuk, maar daar gebeurt ook af
en toe wat. Ik denk dat je de
Booster nog wel kent. Dat hoge
ding, met twee lange armen
eraan. Je was vroeger stoer als
je daar in durfde. Maar daar
hebben mensen ook een paar
keer even stil gehangen.
Voor mij dus geen Booster
meer. Buiten mijn gezeur om
blijft een kermis leuk voor
jongeren en ouderen kunnen er
ook wel plezier mee beleven.
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Meerdere medailles
Dennis Brouwers in
Den Haag
Door: zwemvereniging HZPC, Horst
De Nederlandse Masterkampioenschappen vonden van vrijdag 4 tot en
met zondag 6 mei plaats in het 50-meter bad in Den Haag. HZPC uit Horst
werd hier vertegenwoordigd door Dennis Brouwers in de leeftijdscategorie
40-44 jaar. Hij won vijf gouden en één zilveren medailles.

‘t Nest tennist met Apollo ‘69
Kinderopvang ’t Nest en tennisvereniging Apollo ’69 in Sevenum organiseerden
donderdagochtend 3 mei een gezamenlijke activiteit. 28 kinderen van Buiten Schoolse Opvang
’t Zaerums Nest (4 tot 8 jaar) en 10 kinderen van BSO&co (8 jaar en ouder) werden begeleid door
twee tennisleraren. Op een speelse wijze, gericht op het niveau van de leeftijdsgroepen, werd
kennisgemaakt met tennis. Door deze activiteit te organiseren willen beide organisaties sport
en beweging stimuleren.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

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

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

TE HUUR
Rustig gelegen
en goed onderhouden
tussenwoning
met zonnepanelen
(lage energiekosten)

DOENSSENSTRAAT 25
AMERICA
€ 775,- per maand
VOOR INFO 077 - 467 15 29

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

Ben je op zoek naar een (nieuwe) baan?
Heb je interesse in de biologische groentesector? wij zijn op zoek naar jou!
Bio Brothers BV in America is een biologisch vollegronds-groentebedrijf in America.
We telen o.a. bio-courgettes, bio-aardbeien, bio-rabarber en bio-spinazie. In de groeiende biologische
markt proberen we ons te onderscheiden door een kwalitatief hoogwaardig product te leveren,
continuïteit en flexibiliteit naar onze klanten toe.
Ter uitbreiding van ons vaste team medewerkers zijn wij op zoek naar een

LOODSMEDEWERKER m/v
Als loodsmedewerker ben je o.a. verantwoordelijk voor goederen- en fust ontvangst en verwerking, intern
transport van goederen en het klaarmaken en verladen van orders. Hierbij werk je nauw samen met je collega’s.
Wij bieden:
• fulltime jaar-dienstverband.
• arbeidsvoorwaarden volgens cao Open Teelten.
• ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie.
• informele, open en prettige werksfeer.

Ben jij:
• een aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel?
• flexibel, stressbestendig, zelfstandig en nauwkeurig?
• sociaal en communicatief vaardig?
• spreek je Nederlands en eventueel ook Pools?

reageer dan nu! Stuur je CV met motivatie naar administratie@biobrothersbv.nl.

Dennis startte zijn NK lange baan
op vrijdag met de 400 meter vrijeslag. Met een mooie vlakke race zwom
hij in 4.41 naar zijn eerste gouden
medaille van dit kampioenschap.
Tijdens de middagsessie ging hij op
dezelfde voet verder. In een spannende race bleef hij zijn de concurrentie voor met 0.6 seconden en behaalde
hij wederom een gouden medaille.
Op zaterdag stonden er meerdere
afstanden op het programma voor
Dennis. In de ochtendsessie begon
hij met de 400 meter wisselslag. Hier
liet hij al zien dat hij een echte rug-

crawlzwemmer is en zijn tegenstanders maakten geen kans. De derde
gouden medaille was binnen. Tijdens
de middagsessie stond eerst zijn de
200 meter rugslag op het programma.
In een vlakke race behaalde hij de eerste plek. Het leverde geen persoonlijk
record op, maar wel een Nederlands
Master Record in zijn leeftijdscategorie. Zijn dag kon niet meer stuk toen
hij later nog een zilveren medaille op
de 200 meter vrijeslag won. Dennis
sloot zijn succesvolle toernooi op zondag af met een snelle tijd én gouden
medaille op de 100 rugslag.

Meterik verliest
van titelkandidaat
Melderslo
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van SV Melderslo won zondag 6 mei in Meterik met
2-0 van RKSV Meterik. De roodwitten doen mede door het verlies van
concurrent Oostrum heel goede zaken voor de titel in de 4e klasse E.
De groenwitten moeten door deze nederlaag waarschijnlijk tot de
laatste wedstrijd strijden tegen degradatie of nacompetitie.
Het was van beide zijden geen
beste wedstrijd en de strijd speelde
zich vooral af op het middenveld.
Doelrijpe kansen waren er nauwelijks en de ruststand leek een bloedeloze 0-0 te worden. Maar Martijn
Kallen wist uit het niets met het
nodige geluk toch nog de 0-1 te scoren. In de tweede helft veranderde
er aan het spelbeeld maar weinig.
Melderslo koesterde vanuit een
gesloten verdediging de voorsprong
en Meterik kon er maar weinig aanvallende acties tegenoverstellen. Pas

in de 70e minuut was er sprake van
de eerste echte doelrijpe kans in de
wedstrijd. Dré Peeters van Meterik
speelde zich prima vrij en bracht Piet
Steeghs in stelling, maar zijn inzet
werd door de Melderslo-keeper uit
de kruising getikt. De teleurstelling
bij de groenwitten werd alleen maar
groter want na een snelle tegenaanval ging de bal via een Meterik
verdediger in de goal. In plaats van
1-1 stond het in één minuut tijd 0-2.
Meterik had niet meer de kracht om
het Melderslo nog lastig te maken.

01
Kans kampioenschap Wittenhorst
VR1 verkeken
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Om in de strijd te blijven voor de titel in de 3e klasse E, moesten
de dames van RKsv Wittenhorst uit Horst zondag 6 mei winnen van
SVC 2000 uit Roermond. SVC 2000 staat op de tweede plaats en was
eerder dit seizoen ook al een zware tegenstander. Toen werd er met 3-2
gewonnen. Deze keer won Roermond met 5-2.
Eerder in de week werd de
inhaalwedstrijd gespeeld tegen vv
Brunssum VR1. Op sportpark Terhorst
werd het 1-1. Wittenhorst speelde
een goede wedstrijd. Er werden
volop kansen gecreëerd, maar er
werd niet gescoord. 13 minuten voor
het eind wisten de Horstenaren toch
het doel te vinden: Michelle de Wit
scoorde op aangeven van Sanne
Janssen. Diep in de blessuretijd
werd toch nog gescoord door
Brunssum: 1-1. Winst was zondag
6 mei dus van belang. Vanaf het
eerste moment werd al duidelijk
dat het een zware wedstrijd ging
worden voor Wittenhorst. SVC 2000
speelde vrijuit en scoorde al in de
5e minuut. Wittenhorst liet over zich
heen lopen, na nog geen half uur
spelen was de stand 3-0. Wittenhorst
was nergens te bekennen in de
eerste helft. Maar Wittenhorst
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MTB Jubileumevenement
in Schadijkse Bossen
Stichting MTB Promotie Noord Limburg viert op zondag 27 mei het vijfjarig bestaan van de MTB-route
De Schaak door de Schadijkse Bossen. Dit doen ze met een toertocht met drie afstanden in de ochtend en een
mountainbike evenement.

kwam bijzonder goed uit de rust.
Binnen 10 minuten kwamen ze
terug in de wedstrijd door twee
doelpunten van Michelle de Wit en
Sanne Janssen. Niet kort daarop
werd Sanne in het strafschopgebied
naar de grond gewerkt, maar de
scheidsrechter besliste: geen penalty.
Wittenhorst ging beter voetballen
en er werden kansen gecreëerd.
Een kwartier voor het eind bouwde
SVC 2000 de voorsprong verder uit
naar 4-2. Met nog tien minuten op
de klok ging de ploeg van Richard
Aben meer risico nemen. In de
blessuretijd viel de beslissing, 5-2.
Door het verlies en gelijkspel lijkt
het kampioenschap verkeken voor
de oranjezwarten. Donderdag 10 mei
wordt de inhaalwedstrijd in Meijel
gespeeld tegen RKMSV. Zondag
13 mei speelt Wittenhorst thuis
tegen DBS.

Twee kampioensteams bij TTV Armada
Tafeltennisvereniging Armada uit Horst kent dit voorjaar twee kampioensteams, te weten het tweede team in de zaterdagcompetitie en
Armada 1.

De MTB-route heeft landelijke
en nationale bekendheid en dagelijks verzamelen mountainbikers om
zich er op uit te leven. De route biedt
zowel voor beginnelingen, gevorderden en ook professionals uitdaging.
Daarnaast staat de route in de top 10
van meest gewaardeerde MTB-routes
van Nederland. De stichting zorgt
er al vijf jaar voor dat de route er
verzorgd bij ligt.

Om dit te vieren organiseert
de stichting op zondag 27 mei in
de o
 chtend een toertocht met drie
afstanden: 20, 35 en 50 kilometer.
Elke afstand loopt sowieso over het
parcours van de MTB-route. Hiermee
wil de stichting de rijders laten beleven wat het verschil is tussen een
goed onderhouden route en een parcours over gewone bospaden. Vanaf
10.00 uur presenteren fiets-dealers

zich in stands en is er de mogelijkheid
om MTB-fietsen te testen en deel te
nemen aan diverse clinics.
Tevens zijn er deskundigen
op het gebied van onder andere
inspanningstesten, sportvoeding en
bikefitting, aanwezig. Voor mensen
die kennis willen maken met het
mountainbiken zijn er MTB-fietsen te
huur. Meer informatie is te verkrijgen
via info@mtbdeschaak.nl

(A d ve r to r i a l )
Het tweede team in de
zaterdagcompetitie (Rik 2x, José,
Sraar en Emmy) is in de vierde
klasse kampioen geworden met een
kleine voorsprong van drie punten
op Venlo. Venlo heeft de laatste
wedstrijd met 10-0 gewonnen
waardoor Armada 2 met minimaal
6-4 moest winnen van Heerlen.
Uiteindelijk eindigde deze wedstrijd
in een winst van 9-1. Armada 1 (Lei,
Frank, Ivo en Geert) is in de tweede

klasse van de recreantencompetitie
kampioen geworden en promoveert
hiermee naar de hoogste klasse
van de recreantencompetitie. De
voorlaatste wedstrijd werd met 6-4
gewonnen van tafeltennisvereniging
Seta uit Sevenum, waardoor het
kampioenschap een feit was. In de
laatste wedstrijd op moest er nog
gespeeld worden tegen de nummer
2, ’t Belke uit Belfeld. Deze wedstrijd
eindigde in een remise, 5-5.

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen. Neem het verhaal van Henk
Willems (foto midden). Henk is al jaren een gewaardeerde collega bij NLW Groep en heeft op diverse
fronten bewezen dat hij wel van aanpakken weet. Maar ook buiten NLW Groep wordt ‘onze’ Henk
gewaardeerd. In het bijzonder in de Venrayse wijk Brukske, waar hij zich al jaren bezighoudt met de
vrijetijdsinvulling van kinderen. Zijn inspanningen daar worden enorm gewaardeerd door zowel de
buurtbewoners, als ook Wijkplatform Brukske. Dat laatste blijkt uit de actie die Petra van Duijnhoven
(foto links), voorzitter Wijkplatform Brukske, onlangs heeft ondernomen om Henk structureel als
speelcoach in te zetten in Brukske. Nieuwsgierig hoe Henk en Petra deze samenwerking ervaren?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl
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Sparta’18 verslaat
ook NWC Asten
Door: voetbalvereniging Sparta ’18
Voor de vijfde maal op rij is het Sparta’18 gelukt om een wedstrijd
winnend af te sluiten. Op zondag 6 mei versloegen de Sevenummers
laagvlieger NWC uit Asten in een thuiswedstrijd met 2-0.
Sparta’18 begon voortvarend
aan de wedstrijd. Nadat eerst Thijs
Janssen een bal over schoot was het
een paar minuten later wel raak.
Bart Schouten kwam oog in oog te
staan met de doelman, maar faalde
niet en benutte een pass van Thijs
Janssen in de twaalfde minuut, 1-0.
Verdere wapenfeiten vielen er niet
te noteren in de eerste helft, waarbij Sparta’18 goed in de organisatie
stond en NWC moeite had met het
creëren van kansen.
In de tweede helft kregen
beide ploegen een tweetal goede
mogelijkheden. Aan de kant van de

bezoekers schoot Merijn van Bussel
voorlangs en was doelman Yannick
Vullings bij de les toen Jeroen van
Deursen doorbrak en de bal te
ver voor zich uit speelde. Bij de
Sevenummers had Rob Peeters pech
dat doelman Stefan Vaas nog net de
vingertoppen tegen zijn poging van
afstand kon zetten. Even later miste
hij oog in oog met dezelfde doelman. In de 86e minuut besliste Bart
Schouten de wedstrijd door op aangeven van Rob Peeters de 2-0 binnen te schieten. Zondag 13 mei gaat
de ploeg van Ralf de Haas op bezoek
bij Marvilde in Veldhoven.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

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

Magazijnverkoop
dameskleding | schoenen | tassen

70%
KORTING
Vrijdag 11 mei
Zaterdag 12 mei

10 - 21
10 - 17

Reis naar Kerkrade

Wittenhorst overtreft
Chevremont
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De vooruitzichten voor het eerste team van RKsv Wittenhorst waren vooraf niet gunstig. Trainer Richard
Kleuskens stond donderdag 3 mei voor de taak om een zestal basisspelers te vervangen. Een aantal spelers van
het tweede elftal mocht de reis naar VV Chevremont in Kerkrade meemaken. Het werd uiteindelijk 1-4.
Kort geleden werd nog met 4-1
verloren. Echter het hele elftal knokte
voor elkaar en stond uitstekend te
voetballen. Chevremont had aan
één punt voldoende om de tweede
periode te pakken. Het oogde in de
aanvangsfase inderdaad als een eenrichtingsverkeer op het vijandelijke
doel. Maar zoals gezegd stond de
ploeg geconcentreerd te verdedigen.
De Horstenaren loerden op de
counters. In de 3e minuut stond het
0-1. Een mooie voorzet van Ruud
Meijers werd in de loop onderschept
door Marco Daniels die de bal voor de
doelman met een stiftie in het doel
werkte. Wittenhorst bleef de gevaarlijkste ploeg.
De eerste echte kans voor
Chevremont ontstond in de 21e

minuut. Sjors Witt redde fantastisch
op een poging van Marvin de Mey.
Wittenhorst deed toch weer het scorebord eranderen. Uit een vrije trap
kon Rob Zanders fraai inkoppen, 0-2.
Chevremont wist hier eigenlijk geen
raad mee. Vlak voor de pauze had
Chevremont alle geluk van de wereld.
Tot twee keer toe leek Wittenhorst te
scoren. Uit een mooie aanval schoot
eerst Rob Zanders tegen de lat, uit de
rebound deed Willem Heijnen hetzelfde. Pech dus.

Volle inzet
Na de pauze kreeg de thuisclub snel haar aansluitingstreffer.
Een ongevaarlijke voorzet kon Daniël
Meyer inkoppen, 1-2. De spanning steeg bij Wittenhorst, want

Chevremont probeerde om de gelijkmaker te forceren. De Horster ploeg
bleef met volle inzet de strijd aangaan. Doordat Chevremont alle aandacht voor de aanval had, bleef
Wittenhorst op de counter erg gevaarlijk. In de 57e minuut profiteerde
Marco Daniels, hij bemachtigde de
bal en ging alleen op doel af en dit
betekende de 1-3. Chevremont was
diep aangeslagen en kon amper tot
kansen komen. Een minpunt was in
deze fase weggelegd door een rode
kaart voor Chevremont-speler Rodney
Klinkenberg.
In de slotfase kon het goed
spelende Wittenhorst de eindstand
in Horst kopiëren. Willem Heijnen
beloonde een mooie aanval. Hij
scoorde de 1-4.

Nuttige zege Wittenhorst
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst heeft het drukke programma zondag 6 mei met een goed
verloop afgesloten door een nuttige zege van 2-0 op Deurne. Ditzelfde Deurne is donderdag 10 mei gastheer van
Gemert en Wittenhorst in de finale van de bekercompetitie. Een prachtig toetje voor de mannen van het eerste
elftal met de staf.
De wedstrijd tegen Deurne was er
een van ‘hoe overleef ik de warmte?’.
Op een zomeravondtempo werd de
wedstrijd aangevangen. Wittenhorst
kon wederom niet op z’n sterkst uitkomen. De vele wedstrijden van de afgelopen weken eisen toch hun tol.
Het eerste schot kwam van de
voeten van Deurne-speler Martina.
In de 11e minuut kon Wittenhorst via
Willem Heijnen en Rob Zanders voor
gevaar zorgen. Een vervelend probleem moest Wittenhorst in de 27e

minuut incasseren toen Kevin van
Asten na een onschuldige botsing het
veld per brancard moest verlaten. Een
flinke optater aan zijn kniebanden was
het resultaat. Geen finale voor Kevin.
De wedstrijd ging uiteraard door.
Invaller Thom Derks had meteen een
beslissende pass op Rob Zanders, die
richting doelman fraai afrondde, 1-0.
Dit was ook de ruststand.
Na de pauze dicteerde Wittenhorst
wederom de wedstrijd. Verschillende
kansen bleven onbenut. Het devies

was eigenlijk heel blijven voor donderdag. De supporters konden in de 53e
minuut wederom juichen toen een
pass van Daan Verlijsdonk Rob Zanders
bereikte. Schuin voor het doel kon hij
doelman Frank Derks met een mooi
lobje in de linkerbovenhoek verrassen, 2-0. De wedstrijd was gespeeld.
Wittenhorst hoefde niet meer zo
en Deurne vond het ook welletjes.
Door de onverwachte uitslagen staat
Wittenhorst ineens weer volop in de
picture. Het kan nog alle kanten op.

Sporting ST stuurt SVOC’01
met nederlaag naar huis
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray stond zondag 6 mei tegenover SVOC’ 01 uit Oirlo.
Deze wedstrijd werd gespeeld op sportpark Kerkebos in Swolgen.
Na een rustige eerste minuten,
was daar in de 7e minuut de eerste kans voor Sporting ST. Deze kans
kwam op naam van Marco Cornelissen.
Na een prachtige bal van achteruit
van Rik Miltenburg, kon Marco de bal
net niet goed genoeg op goal koppen, waardoor de keeper redding kon
brengen. In de 12e minuut was het
wel raak. Na een inworp kwam de
bal terecht bij Pim Smits die van een
meter of 20 verwoestend uithaalde.
De bal belandde in de rechteronderhoek. De keeper was kansloos op dit
kiezelharde schot, 1-0. Vervolgens
werd het na 23 minuten spelen 2-0
door een goal van Johan van Mierlo.
Via een weergaloze pass van achter-

uit van Rik Miltenburg kwam de bal
terecht bij Johan, die de bal goed controleerde en de bal rustig in het netje
legde.
Na de drinkpauze bleef Sporting
ST rustig door voetballen, met als
resultaat een 3-0 voorsprong door
wederom een doelpunt van Johan
van Mierlo. Sporting ST bleef lekker
voetballen en SVOC had vrijwel
niets in te brengen. Zo stonden de
zwarthemden bij rust op een riante
3-0 voorsprong.
Na rust bleef het spelbeeld onveranderd en dat resulteerde in de 56e
minuut in een 4-0 voorsprong. In
de 80e minuut vond het absolute
hoogtepunt van de wedstrijd plaats.

Na een hoekschop kwam de afvallende bal terecht bij invaller Mike
Rutten, die de bal vol op de schoen
nam. De bal vloog in de bovenhoek.
Het hele sportpark ging uit z’n dak
vanwege dit fenomenale doelpunt.
Met dit zondagsschot werd de stand
naar 5-0 getild. Vervolgens deed SVOC
in de 83e minuut nog wat terug. Na
een overtreding in het strafschopgebied, verzilverde Danny Houwen
de toegekende strafschop. Keeper
Bram Willems koos nog de goede
hoek, maar kon niet voorkomen dat
het 5-1 werd. Sporting ST voetbalde
de w
 edstrijd rustig uit en stuurde de
bezoekers met een fikse nederlaag
terug naar huis.

sport 23

10
05

Ups en downs Van Leuven
tijdens IRRC Supersport
Door: Stichting van Leuven Racing
Op de Varsselring in Hengelo werd in het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 mei voor de 51e keer de races
van de IRRC Supersport georganiseerd. Kevin van Leuven uit Swolgen deed hier op zondag ook aan mee met
vallen en opstaan.

Autocrossspektakel
Horst
Autocrossclub De Paradijsracers uit Horst organiseert op zaterdag
12 en zondag 13 mei een autocrossweekend op het Peeldijkje in Horst. Op
zaterdag vindt de start plaats om 14.00 uur en op zondag om 11.00 uur.
Op zaterdagmiddag is de
balkencup, een testmiddag voor
alle klassen en de kwalificaties voor
de avondcross. Vanaf 20.00 uur
start dan de avondcross waarbij
85 auto’s één uur lang rijden terwijl
het donker wordt, gevolgd door

een prijsuitreiking in de feesttent.
Op zondag wordt er gestreden om de
kampioenschappen van de A.S.U.Z.,
waarbij ongeveer 200 auto’s aan de
start verschijnen.
Meer informatie is te vinden via
www.paradijsracers.nl

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

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Kevin had zich als derde
gekwalificeerd op dit stratencircuit,
wat de laatste jaren de veiligheid
flink heeft verbeterd. De start van
de eerste race was matig; Kevin
wist zich in de kopgroep van een
veld van Internationale bekende
rijders te handhaven en pakte de
leiding. Na wat schermutselingen
werd hij verwezen naar een derde
plek. Zijn tactiek, toeslaan in de
laatste rondes, werd teniet gedaan
toen een collegacoureur probeerde

Kevin en zijn achtervolger uit te
remmen. Iets wat niet lukte en een
valpartij veroorzaakte waar Kevin
ternauwernood zijn Kawasaki langs
kon sturen. Dit remde hem zozeer af
dat het gat naar de eerste twee rijders
niet meer te dichten was en hij als
derde de finishlijn passeerde. Het was
een sterke race van Kevin met een
verdiend podium. In de middag volgde
race twee, waarbij Kevin besloot
meteen in de aanval te gaan. Hij had
een goede start. In de tweede bocht

volgde een flinke valpartij achter
hem van minstens drie coureurs.
Kevin nam de leiding en passeerde
met een gaatje op de nummer twee
start/finish. Helaas werd er geen vlag
getoond en lag er in de tweede bocht
nog veel gras en zand, waardoor hij
ten val kwam met een schuivertje.
Heel jammer, want een eerste plek
was mogelijk geweest. De volgende
race is 14 juli tijdens de 501 km van
Assen waar Kevin samen met 125cc
coureur Tasia Rodink de strijd aangaat.

Start aanleg kunstgrasveld
Wienus
Op sportpark Wienus in Hegelsom werd dinsdag 1 mei een begin gemaakt met de aanleg van het
kunstgrasveld. Marieke van Asten, voorzitter van SV Oxalis en Ger Stappers, voorzitter van
VV Hegelsom gaven het startsein. Hiermee wordt gewerkt aan de uitbreiding van het sportpark om
zodoende de korfbalsters van SV Oxalis definitief te kunnen huisvesten op sportpark Wienus.

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

VOOR MOEDERDAG HANGPOTTEN IN
VELE KLEUREN EN SOORTEN NU € 5,50
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922 / 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL
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Aspergefeest Grubbenvorst
tijdens Pinksterweekend
Het Aspergefeest in Grubbenvorst vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 en 20 mei op het Pastoor
Vullinghsplein. Met een divers programma wordt op deze manier ook dit jaar weer het witte goud geëerd.

Grubbenvorster revue
zoekt spelers en zangers
De vierde Grubbenvorster revue staat gepland voor mei 2019. Acteurs
en zangers die mee willen doen aan de revue, kunnen zich aanmelden
voor de audities op dinsdag 5, donderdag 7 en vrijdag 8 juni.

doorplaatsen
uiterlijk wk21

De revue van 2019 is de vierde
revue die sinds 2001 in Grubbenvorst
wordt uitgevoerd. De laatste editie
vond plaats in 2013 op kasteel
Kaldenbroek. De Grubbenvorster
revue 2019 vindt plaats op vrijdag 17,
zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019.
De repetities starten vanaf januari.
De audities vinden plaats in
Gemeenschapshuis ’t Haeren.
Iedereen kan zich hiervoor aanmelden, ongeacht de leeftijd. Tijdens de

auditie wordt spelers gevraagd een
korte scène te improviseren. Zangers
zingen een (deel van een) nummer
naar keuze. Wie wil acteren én
zingen doet beide onderdelen van de
auditie. Aanmelden voor de audities
kan uiterlijk vrijdag 1 juni via
grubbenvorsterrevue2019@
gmail.com Bij aanmelding leeftijd
vermelden en of acteren, zingen of
beide en welke auditiedag de
voorkeur heeft.

Kukeleku presenteert
Kakelvers
Kukeleku Horst sluit op zondag 13 mei sluit het theaterseizoen af
met de voorstelling Kakelvers. Deze avond treden drie nieuwe
cabarettalenten op in ‘t Gasthoês in Horst: LAKSHMI, Janneke de Bijl en
Beperkt Houdbaar.

Op zaterdagavond treedt de
Grubbenvorster All-stars Band
op. De zondag heeft een dag- en
avondprogramma voor jong en oud
op een grote braderie met een breed
scala aan marktkramen, diverse
attracties en live muziek. Daarnaast
is er een speciale Aspergestraat,

waar aspergebedden zijn aangelegd
en aspergeteeltmachines staan
uitgestald en die dag ook dienst
doen. Telers en andere vakmensen
informeren de bezoekers uitgebreid
over alles wat met de aspergeteelt te
maken heeft.
In het verlengde van de

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Aspergestraat is er ‘Proef de
Streekmarkt’. Hier is de asperge naast
allerlei andere streekproducten, te
proeven en te kopen. Ook de horeca
in het centrum van Grubbenvorst
serveren allerlei aspergegerechten.
Feestband Glamourama! sluit ’s
avonds het feest af.

Te koop

VERSE
AARDBEIEN
maandag t/m vrijdag
8.00-12.00 uur
zaterdag
8.00-16.00 uur

Aardbeiautomaat
Elke dag, ook zondag
8.00-22.00 uur

Mts. Sijbers

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

Campagneweg 26 Meterik

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom ons team versterken!
Tielen Groenten BV in America is een dynamisch bedrijf, dat zich richt op het telen, verpakken en
afzetten van een ruim assortiment aan dagverse vollegronds-groenten. Wij leveren wat de klant wil,
waarbij hoogwaardige kwaliteit altijd het doel is.
Ter uitbreiding van ons vaste team medewerkers zijn wij op zoek naar een

LOODSMEDEWERKER m/v
Als loodsmedewerker ben je o.a. verantwoordelijk voor goederen- en fust ontvangst en verwerking, intern
transport van goederen en het klaarmaken en verladen van orders. Hierbij werk je nauw samen met je collega’s.
Wij bieden:

Ben jij:

• fulltime jaar-dienstverband.

• een aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel?

• arbeidsvoorwaarden volgens cao Open Teelten.

• flexibel, stressbestendig, zelfstandig en nauwkeurig?

• ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie.

• sociaal en communicatief vaardig?

• informele, open en prettige werksfeer.

• spreek je Nederlands en eventueel ook Pools?

reageer dan nu! Stuur je CV met motivatie naar administratie@tielengroentenbv.nl.

LAKSHMI is nieuw muzikaal
talent van eigen bodem. Ze debuteert met haar theatervoorstelling
en geeft in ‘t Gasthoês een voorproefje van deze nieuwe show.
Janneke de Bijl won in 2017 zowel
de jury- als publieksprijs van het
Camerettenfestival. Ze tourt met het
bekende Comedytrain-gezelschap.
De Cameretten-jury prees Janneke
om haar ‘frisse toon’ en het materiaal dat ‘bijna continu van hoog
niveau’ is. Als laatste betreden de

heren van Beperkt Houdbaar het
Kakelvers-podium. Beperkt Houdbaar
maakt comedyfilms, waarbij het
publiek meedenkt over de inhoud.
Na afloop maakt Kukeleku het
nieuwe programma voor het theaterseizoen 2018-2019 bekend. Vanwege
de aankomende verbouwing van
CC ’t Gasthoes, vinden de komende
voorstellingen op een andere locatie plaats. Kijk voor meer informatie op www.kukeleku.com (Foto:
BLINKfotografie)

Smeden aan het werk
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo zijn zondag 13 mei de smeden aan
het werk in de eigen smederij. Het museum is deze dag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
De groep Vurdewind zorgt deze
dag voor de muziek. Verder is de
expositie Couleur Locale te bekijken
waar een aantal leden van schildersclub Het Brouwershuis haar werken

exposeert. In de meivakantie is er
elke dag van 14.00 tot 16.00 uur een
speciale kinderactiviteit.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl
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Oldtimertoertocht in
Kronenberg
In Kronenberg vindt op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, voor de 24e keer De Hemelrit plaats. De
Hemelrit is een tocht voor tweewieler oldtimerliefhebbers van bromfietsen, scooters en motoren van vóór 1975
en wordt in groepsverband gereden.

De route van dit jaar loopt
voornamelijk door het ontgonnen
peellandschap. Het relatief
jonge cultuurlandschap word
gekenmerkt door veelal rechte,
haaks op elkaar liggende wegen

omzoomd met bomenlanen en
her en der ontginningsboerderijen.
De bromfietsen vertrekken vanaf
het kerkplein in Kronenberg voor
een circa 90 kilometer lange
rit. Kort daarna starten de rol-

aandrijvers (solexen) en fietsen met
hulpmotoren. Om 11.00 uur starten
de motoren en scooters die een iets
langere route volgen.
Kijk voor meer informatie op
www.hemelrit.nl

Voorleesmiddag
Kasteel Huys ter Horst
Kasteel Huys ter Horst en de Bibliotheek Horst organiseren op woensdag 23 mei een voorleesmiddag bij
kasteel Huys ter Horst. Deze middag duurt van 14.00 tot 15.00 uur en is voor kinderen van groep 1, 2 en 3.
Tijdens het voorleesuurtje worden
volgens de organisatie spannende
verhalen over ridders verteld door

jonkvrouwen. “Misschien kom je er
dan wel achter dat ridders niet zo
dapper zijn als je zou denken”, aldus

de organisatie. Aanmelden kan bij
de bibliotheek in Horst of via horst@
biblionu.nl

Speurtocht naar middeleeuws
boek in bibliotheek Horst
BiblioNu Horst en Kasteel Huys ter Horst organiseren op de vrijdagen 18 en 25 mei een puzzelspeurtocht door
de bibliotheek in Horst. Door de code op te lossen kunnen kinderen meehelpen een mysterieus boek uit de
middeleeuwen naar Horst te halen.
BiblioNu Horst wil het dikste,
grootste en meest mysterieuze boek
naar Horst halen. Dit boek, de Codex
Gigas, is geschreven in een nacht
door de monnik Johannes. Daarvoor
had hij de hulp van de duivel nodig.
De duivel wil niet dat de Codex

Gigas zomaar ergens wordt getoond.
Kinderen kunnen deze uitdaging
aangaan.
Op woensdag 18 mei kunnen
kinderen in de leeftijd van 10 tot en
met 12 jaar meedoen en op woensdag 25 mei jeugd van 13 tot en

met 15 jaar. De tocht is van 18.00
tot 18.45 uur, 19.00 tot 19.45 uur
en 20.00 tot 20.45 uur. Per tijdsblok
kunnen zich tien kinderen opgeven.
Deelname is op volgorde van opgave.
Inschrijven kan aan de balie van de
bibliotheek of via horst@biblionu.nl

Tentoonstelling schilderijen
in kerk Broekhuizenvorst
Kunstenaar Huub Bogaerts exposeert in de weekenden van 26 en 27 mei en 2 en 3 juni in de kerk van
Broekhuizenvorst. Er is een selectie van zijn schilderijen te zien.
Huub Bogaerts uit Eindhoven was
in zijn vorige leven huisarts. Na zijn
vervroegde pensionering heeft hij zijn
leven een andere wending gegeven.
Hij is aan de Gemeentelijke Academie
voor Schone Kunsten Arendonk in
België de opleiding schilderkunst gaan
volgen. Hij laat zich leiden door een

combinatie van cerebraal functioneren
en intuïtieve gevoelens. “Daaruit ontstaat werk waarin de warmte, de sfeer
en het gevoel dat hij wil overbrengen,
voorop staat”, aldus de organisatie. De
tentoongestelde werken zijn allemaal
olieverf op doek. De tentoonstelling
vindt plaats in de Parochiekerk van de

H. Naam Jezus in Broekhuizenvorst. Op
zaterdag 26 mei wordt de tentoonstelling officieel geopend om 14.00 uur.
De kunstenaar geeft dan zijn visie op
zijn werk. De tentoonstelling is verder geopend op zondag 27 mei en op
zaterdag 2 en zondag 3 juni van 11.00
tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
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Agenda t/m 17 mei 2018
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Rommelmarkt

Openstelling molen
Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie:: Nationale Molendagen
Locatie: Houthuizermolen Lottum

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: stichting molen Eendracht Maakt Macht
Locatie: Schadijkerweg 36, Meterik

De Hemelrit oldtimertoertocht

Openstelling molen

Open zondag

Tijd: 10.30 uur
Locatie: kerkplein Kronenberg

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie:: Nationale Molendagen
Locatie: Houthuizermolen Lottum

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum, America

Optreden Simon Peter Wright

Autocross Spektakel

Tijd: 16.30-21.30 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: ACC De Paradijsracers Melderslo
Locatie: peeldijkje Horst

Thei en de Vetkup 5, De
Achterbendt

Keepers Xperience XL

W. Goldman, Hottub Heroes, MauWauw

Kakelvers – 3x aanstormend
cabarettalent

Tijd: 16.00 uur
Locatie: feesttent aan de Margrietstraat, Meerlo

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Tijd: 09.30-16.30 uur
Organisatie: voetbalvereniging Sparta ’18 Sevenum
Locatie: sportpark ’t Spansel Sevenum

Brei- en haakcafé

BaasPop

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

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: Dorperdijk 8, Sevenum

Willy K, Dj Timmie Tirol,
Hitmaestro
Tijd: 20.00 uur
Locatie: feesttent aan de Margrietstraat, Meerlo

za
12
05

Opening uitbreiding molen
Eendracht Maakt Macht

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: TTV SETA Sevenum
Locatie: Clubgebouw Stapvast Sevenum

zo
13
05

Tijd: 17.30 uur
Locatie: feesttent aan de Margrietstraat, Meerlo

ma
15
05
di
16
05

Kermis Meerlo
Locatie: centrum Meerlo

Kermis Meerlo
Locatie: centrum Meerlo

Kermis Meerlo
Locatie: centrum Meerlo

Kermis Meerlo

Open dag

Open Coffee Met

Locatie: centrum Meerlo

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Escargotkwekerij Slaque
Locatie: Nieuwenhofweg 5, Melderslo

Tijd: 08.30-10.30 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Sigarenbandjesbeurs

Autocross Spektakel

Tijd: 08.00-14.00 uur
Locatie: Peelmuseum, America

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: ACC De Paradijsracers Melderslo
Locatie: peeldijkje Horst

Baas van Horst aan de Maas

Openstelling molen Eendracht
Maakt Macht

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: stichting molen Eendracht Maakt Macht
Locatie: Schadijkerweg 36, Meterik

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

Tijd: 11.00-20.00 uur
Locatie: Dorperdijk 8, Sevenum

SCHOONMAKERS
GEZOCHT

CENTER PARCS HET MEERDAL & LIMBURGSE PEEL

NIEUWE WINKEL IS OPEN
Vanwege moederdag is zaterdag 12 mei de winkel geopend van 7.00-17.00 uur.

V D H
R

Werkenbijmeerdal@groupepvcp.com 077 4647226
Werkenbijlimburgsepeel@groupepvcp.com 077 4648413
Kijk voor meer info op:

www.vacaturesbijcenterparcs.nl

365
365
Rozenautomaat

24
24

77

365

24

7

VA N DE R H U L S T RO Z E N K W E K E R I J E N . N L

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
12 mei 2018

Volop verse
aspergessoep voorradig
4 gepaneerde
schnitsels € 6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Lezing
over
yoga en
meditatie
In de bibliotheek van Horst
vindt op woensdag 23 mei een
lezing plaats over de essentie van
yoga en meditatie. Deze bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

Essentie van yoga
en meditatie
De lezing wordt gegeven
door Peter van Duren, yoga- en
meditatiedocent en vrijwilliger
van Ananda Nederland. Tijdens
de bijeenkomst komt Paramhansa
Yogananda, de vader van de yoga in
het westen, aan bod. Er wordt onder
andere ingegaan op wat volgens hem
de essentie van yoga en meditatie is.
De lezing is gratis.
Opgeven kan van via pvduren@
gmail.com of kijk voor meer informatie
op www.kriyayoga.nl
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10
05

America
zondag

Heilige mis

11.00

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

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

Tienray is de Maria-bedevaart
plaats bij uitstek in de omgeving.
Tienray kreeg in 1877 de eretitel
Klein-Lourdes en werd daarmee
de officiële Lourdesplaats van het
land. Het jaarthema in Lourdes is

‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ en
ook in Klein Lourdes, Tienray, wordt
er met dit thema gewerkt. Maria
vormt hier een voorbeeld in.
Het lof op deze dag wordt
muzikaal ondersteund door

Gemengd Koor Tienray. Naast dit
lof wordt er iedere woensdagavond
om 18.40 uur de rozenkrans
gebeden bij de grot. Aansluitend
is er een Heilige Mis ter ere van
Maria.

Venray

Melderslo

Meterik

(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

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

De maand mei staat in het teken van Maria, een traditie die al eeuwen in stand gehouden wordt. In Klein
Lourdes in Tienray vindt daarom op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, om 15.00 uur een plechtig Marialof
plaats.

Huisarts en apotheek

Broekhuizen
zondag
		

Medische Marialof in Klein Lourdes Tienray
zorg

kerkdienst

18.00

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

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
11 t/m 13 mei 2018
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28
14 t/m 17 mei 2018
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

CURSUSSEN VOOR VRIJWILLIGERS
GEMEENTE HORST A/D MAAS EN VENRAY
Ook dit jaar biedt Synthese Horst i.s.m. Match Vrijwilligerswerk Venray cursussen
aan voor vrijwilligers in de gemeente Horst aan de Maas en Venray. Een aanbod om
te werken aan eigen deskundigheid, voor jezelf en voor de (vrijwilligers)organisatie.
Naast het reguliere aanbod is er ook ruimte voor cursussen op maat. Zo is er begin
van dit jaar een cursus ‘Fondswerving’ en ‘Omgaan met dementie’ uitgezet.

Binnenkort gaan de volgende cursussen

van start:

BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV),
BLENDED LEARNING

INSTRUCTIE VERANTWOORD
ALCOHOL SCHENKEN (IVA)

• Basiscursus. Je bestudeert thuis de theorie,
tijdens de bijeenkomsten wordt met name
ingegaan op de praktijk. Twee weken voor
aanvang van de cursus ontvang je een
inlogcode, zodat jij de theorie thuis op de
computer kunt lezen. Data: 24 en 31 mei.

• Instructiecursus. Tijdens deze instructie
worden barvrijwilligers wegwijs gemaakt in
de Drank- en Horecawetgeving. Om alcohol
te schenken dienen verenigingen
te beschikken over gekwaliﬁceerd
barpersoneel. Datum: 23 augustus.

• Herhalingscursus. In twee avonden fris je
jouw kennis van theorie en praktijk weer
op. Op de eerste avond komt EHBO en
verbanden leggen aan bod. De tweede
avond staat in kader van brand en
ontruiming. Data: 30 mei en 6 juni, 13 en 20
september of 26 september en 3 oktober.

Actieve deelname aan deze avond levert de
deelnemer en organisatie een certiﬁcaat op.

Zowel de basis- en/of de herhalingscursus
levert de vrijwilliger een diploma op.

Aanmelden voor bovenstaande cursussen
loopt via Match, vrijwilligerswerk Venray:
www.matchvoorvrijwilligers.nl.
Meer informatie is ook te vinden op
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
cursusaanbod.

In het najaar staan de volgende thema’s op de agenda:
‘Omgaan met dementie’ en ‘Noaberzorg; hoe doe je dit?’.
voor een cursus
Mocht je zelf nog ideeën hebben
meld het dan bij
ie,
isat
voor jouw vrijwilligers/-organ
l. Er wordt dan
ar.n
elka
oor
asv
ema
info@horstaand
n of dit in
kijke
te
contact met je opgenomen om
.
den
wor
kan
ezet
omg
us
2018 in een curs

HORST

ROERMOND

HEERLEN

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

compleet met vaatwasser, combimagnetron, gaskookplaat, koelkast
afzuigkap, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

Op Hemelvaartsdag zijn de winkels
geopend van 11.00 - 17.00 uur.

compleet met koel/vriescombinatie, combimagnetron, inductiekookplaat,
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

staal donker / kristalgrĳs supermat 306 cm + 244 x 120 cm

Tartini / Migot

stĳlvol uiterlĳk met praktische indeling 285 x 185 cm

€ 7499,-

Trent

€ 3999,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

