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Met jurk op de loader
Oldtimers, John Deere-tractors en chique bolides. De jaarlijkse galastoet van het van het Citaverde College in Hegelsom reed op donderdag 18 april door de straten van
Sevenum. De één zit op een geplaatste bank op een vorkheftruck en de ander bij pap achter op de motor. De stoet begon bij Hubo Sevenum en eindigde voor de deur van
De Gaper in Sevenum. Daar volgde er een feestje voor alle eindexamenleerlingen.

Natuurbrand in
Lottum
De brandweer is op maandagavond 22 april uitgerukt voor een
bosbrand aan de Horsterdijk in
Lottum. Rond 21.45 uur kwam de
eerste melding van de brand.
Er zijn meerdere blusvoertuigen uitgerukt om de natuurbrand
te blussen. De oorzaak van de
brand is niet bekend en zal ook niet
meer verder onderzocht worden.
Vanwege het droge weer is het
standaard dat er meerdere brandweerwagens uitrukken om een
brand snel te blussen. De brand was
een uur na uitbraak onder controle.

vanaf nu

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Reünie vriendenclub Young Boys

‘We zijn altijd ‘goj jonge’ geweest’
De jaren 60 en 70. Het was de tijd dat in Horst vriendenclubs als UVB,
de Zwarte Duivels, Concordia’62 en ook de Young Boys het levenslicht
zagen. Inmiddels zijn we tientallen jaren verder en houdt vriendenclub
Young Boys een reünie. Om weer eens gezellig met z’n allen te ouwehoeren over vroeger.
De Young Boys is ontstaan vanuit een voetbalteam van Wittenhorst.
Het toenmalige A-team onder leiding van Ger Everaerts was uitgegroeid als een echte vriendengroep.
“In augustus 1963 zijn we opgericht
in café Ger van Rensch (nu Liesbeth’s
Grandcafé, red.)”, vertelt Jos Keijsers
(73), lid van het eerste uur. “Ik weet
nog goed dat de uitbater, Ger, zei:
‘Jongens, jullie vriendenclub houdt
het nog geen vijf jaar vol. Dat durf
ik te wedden voor vat bier.’ We zitten nu hier, 56 jaar later. En dat vat
bier hebben we nooit gehad”, zegt
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Jos lachend. Na een tijdje wilden de
vrienden wel een eigen honk. “Café
Ger van Rensch was wel onze stamkroeg, maar toch wil je je eigen
plekje”, vertelt Mart Hesen (76), één
van de leden. “We zaten eerst thuis
bij Thijssen Teun in een hokje, maar
onze echte eigen ruimte later, was aan
de Jacob Merlostraat in een bovenlokaal van molenaar Buijssen Sjang.
Beter bekend als de oude Rabobank
en tegenwoordig Beej Mooren Neave”,
Jos vult aan. “Tegenwoordig zou onze
ruimte meteen afgekeurd worden.
Via een gevaarlijke steile trap kwam je
in onze kajuit. Je zag dan onder andere
een bar staan, achter die bar hing een
rieten wand en daarachter zaten de
muizen. Toen kon ons dat echt niet
schelen.”

Losbandiger
De kajuit van het toen vijftien
telende Young Boys lag midden in
een woonwijk. Of de omwonenden
last hadden van de jongens? “Nee, wij
zijn altijd ‘goj jonge’ geweest”, zegt
Jos. “We vonden het belangrijk dat er
statuten waren en dat iedereen zich
fijn aan de regels hield. Er was zelfs
een oudercomité. Die kwam één keer
per jaar bij elkaar om ons te ‘controleren’. Ook hielden we goed contact
met de buurt en regelmatig vroegen
we of de omwonenden last van ons
hadden. We hebben nooit echt klachten gehad.” Andere clubs waren in
die tijd wat losbandiger. Zo keken de
Young Boys op tegen de groep die de
Zopo oprichtte. “Zij waren wat losbandiger”, vertelt Mart. “Ze hadden de
kratten bier tot aan het plafond opgestapeld staan. De muzieksoort stond
ons ook niet aan. Zij draaiden vooral

beatmuziek, terwijl wij meezongen
met smartlappen.” De vriendengroep
groeide en groeide. Na een tijdje werd
er een speciale vergadering ingepland.
“Er wilden ook dames bij de groep”,
legt Mart uit. “Uiteindelijk was dit voor
niemand een probleem.” Alleen een
biertje drinken deden de heren en
dames niet. Ze organiseerden ook
van alles. “Zo is uit de Young Boys
het Jongerenkoor ontstaan, deden
we veel mee aan sporttoernooien en
brachten we zelfs ons eigen blad uit:
De Toeter.” Jos legt De Toeter, een
rood boekje, op tafel. “Kijk, dit is toch
prachtig. Er staan allerlei verslagen in,
notulen van vergaderingen, moppen,
onzin en zelfs ingezonden brieven van
onze leden.” Jos laat een brief zien
van twee dames. “Die noemden wij
de hippies. Ze vroegen of de muziek
wat harder kon”, zegt hij glimlachend.
Na een tijdje hadden verschillende

leden van de Young Boys, inmiddels
meer dan honderd leden, een vriendin, trouwden en kregen kinderen.
De groep versnipperde een beetje
en ook moesten ze uit hun kajuit.
“De gemeente kocht het pand en de
sloophamer ging erin. De Rabobank
bouwde haar pand daar”, zegt Jos.
“Dat was wel balen. We verplaatsten ons weer terug naar stamkroeg
Coppus Jan (voorheen Ger van Rensch,
maar dit café was verkocht, red.).
Daarna werd er nog een aantal feestavonden gehouden en soms een kaartavond. Maar daar bleef het ook bij.”

‘Gezellig ouwehoeren’
Nu 56 jaar later vond Jos dat het
tijd was voor een reünie. Hij treft
enkele leden regelmatig naast de kant
van het voetbalveld tijdens de wedstrijden van Wittenhorst. “Op een dag
zei ik tegen een aantal leden van onze

Centrumplan Hegelsom versoberd
Het tweede deel van het centrumplan Hegelsom wordt versoberd uitgevoerd. Omdat er onvoldoende draagvlak was onder de inwoners wordt een deel van de plannen niet uitgevoerd en neemt gemeente Horst aan de
Maas de regie over. Dat bleek tijdens de vergadering van het dorpsplatform op dinsdag 23 april.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

groep: ‘Zullen we een reünie organiseren?’ Het animo was groot en na vijf
vergaderingen hadden we de adresgegevens en telefoonnummers van
onze leden achterhaald.” De reünie
is op vrijdagavond 3 mei om 19.00
uur in het zalencomplex van De Leste
Geulde in Horst. Wat er op het programma staat? “Niet zo heel veel
hoor”, zegt Mart. “We hebben een
speciaal spandoek laten maken dat er
dan hangt.” Jos vult aan. “We zullen
een presentatie te zien krijgen met
oude foto’s. Op de achtergrond draaien
we muziek uit de jaren 60 en 70.
Niet te hard, want we willen gewoon
gezellig met elkaar ouwehoeren.”
De Young Boys heeft een rijke historie in Horst. “Wat nog wel mooi is om
te benoemen”, zegt Jos. “In die jaren
zijn er negen paartjes ontstaan onder
de leden, en die zijn nog allemaal bij
elkaar.”

Hegelsom is al sinds 2014 bezig
met ideeën om het dorpsaanzicht te
vernieuwen. In 2015 realiseerde het
dorp de ‘grensposten’ en het vol-

gende onderdeel van het dorp dat
onder handen genomen zou worden
is het centrum. In 2017 werden de
plannen hiervoor gepresenteerd.

Er werd onder andere gesproken
over een groot terras bij zaal Debije,
de pastorietuin toegankelijker maken,
een parkje tussen de kerk, zaal

Debije en jongerencentrum
OJC Phoenix en minder parkeerplaatsen aan Pastoor Debijestraat.
Provincie Limburg had voor het
gehele plan, inclusief de grensposten,
een subsidie van 110.205 euro
beschikbaar gesteld aan stichting
Tuutetrek. De plannen konden echter
op onvoldoende draagvlak rekenen
van het dorp, vertelde dorpsplatformvoorzitter Hay Arts tijdens de vergadering. Daarom wordt nu maar een
deel van het centrumplan uitgevoerd
en is de regie overgedragen aan de
gemeente. Er worden aanpassingen
gedaan aan zaal Debije. Zo komt er
een harmonicadeur van het café naar
het terras en wordt de ingang verplaatst naar de zijkant. Er gaan zeven
parkeerplaatsen voor de zaal weg,
waarvan er drie terugkeren. De invalidenparkeerplaats verhuist naar de
pastorie, de Kiss & Ride- strook bij de
basisschool wordt met twee plekken
uitgebreid. Het is de bedoeling dat de
werkzaamheden in juni gerealiseerd
worden.
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Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd
1

Toos in ‘t Zandt-Lenssen Lottum

Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat Horst aan de Maas bevrijd werd van de bezetting van de
Duitsers. Veel inwoners van de gemeente hebben de oorlogsjaren en de bevrijding heel bewust meegemaakt. In de serie ‘Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd’ doen zij hun verhaal. In deze aflevering: Toos in
’t Zandt-Lenssen (84) uit Lottum. Zij maakte de oorlog als kind mee, ze vertelt over de oude Gertrudiskerk in
Lottum die tot ontploffing is gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

den lag. De Duitsers wisten dat hun
tegenstander op een dag de Maas zou
oversteken. De Gertrudiskerk en de
molen in Lottum werden gebruikt door
hen als uitkijkpost om zo overzicht te
houden over de ingenomen gebieden.
Deze bereikten namelijk grote hoogtes.

In de kelder
“Dat de geallieerden de kerk en
de molen zouden overnemen en hun
positie zouden versterken, wilden de
Duitsers tegen gaan”, vertelt Toos.
“Daarom werd er een moeilijk besluit
genomen, de kerk en de molen zouden tot ontploffing moeten worden
gebracht. Ik weet het nog heel goed,
het was 23 november 1944. De molen
werd die nacht om drie uur opgeblazen, de kerk was rond het middaguur aan de beurt. Allereerst moest de
kerktoren verdwijnen. Alle bewoners
van Lottum kregen het verzoek in de
kelder te blijven. We woonden aan de
Hoofdstraat en ik kon precies door het
kelderraampje alles zien wat er ging
gebeuren.”

Enorme knal
Het verhaal wat Toos vertelt speelt zich af eind november

1944 in Lottum, Toos was 10 jaar oud.
Het Duitse leger werd zwakker en de

Maas was het enige wat tussen de
bewoners van Lottum en de geallieer-

Na een tijdje wachten kwam er
dan een enorme knal, vertelt Toos.
“Ik zie het nog voor me na de ontploffing, we keken naar een lege ruimte.

Later die middag, bleek dat er
maar een gedeelte van de munitie af was gegaan. Twee Duitse
soldaten werden daarom naar
boven gestuurd om poolshoogte
te nemen. Toen ze halverwege
de trap waren, volgde de ontploffing. Eén van de soldaten was
op slag dood en de ander zwaar
gewond. Daarom moest de volgende dag het overige gedeelte
van de kerk tot ontploffing
gebracht worden.”

Orgel uit elkaar
Voordat het zover was, moesten alle heilige beelden en kostbare
bezittingen uit de kerk gehaald
worden. “Veel bewoners deden dit,
en zelfs sommige Duitse soldaten hielpen mee. Het orgel werd
uit elkaar gehaald door de koster.
Moet je nagaan hoeveel werk het
is wil je alle pijpen los vervoeren.”
Uiteindelijk werden alle kostbaarheden opgeslagen bij de naburige
boerderijen. “Van de Gertrudiskerk
bleef helaas alleen een grote
pijnhoop over. In juli 1950 was de
eerste steenlegging van de heropbouw van de Gertrudiskerk en
een jaar later op 27 juli 1951 was
de inzegening. Een nieuwe toren
kwam er pas in 1959.”

Citaverdeleerling tweede plaats
bij Essay Challenge
Aniek Albers, leerling MBO4.3 paraveterinair van het Citaverde College Horst, heeft bij de Essay Challenge
een tweede plaats behaald. Deze schrijfwedstrijd was gekoppeld aan een project van de school en uitgeschreven
in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Gazania

Gazania rigens ‘Gelbe Jupiter’.
Oranje-geel. Ø 27 cm. Per stuk

Actie

Excl. sierpot.

12.99

7.99

KONINGSDAG EN ZONDAG 28 APRIL OPEN!
Advertentie
HH Venlo
KLEIN.pdf
2
16-04-19 • groenrijkmaasbree.nl
13:25
GroenRijk
Maasbree
• Kanaalweg
7 • 077-4650080
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Het Citaverde College Horst
heeft het AVO-blok, bestaande uit
Nederlands, Engels, Duits en wiskunde/rekenen, dit jaar vormgegeven
door middel van projecten. Gedurende
tien weken werken de studenten aan
projecten die ze zelf hebben gekozen.
Bij één van de projecten hoorde het

schrijven van een essay. De opdracht
was om een betoog te schrijven over
een duurzame ontwikkeling binnen de
agrarische wereld. Aniek schreef over
de duurzamere kippenhouderij.
Ze stuurde haar essay in naar de
Essay Challenge en kreeg op dinsdag
26 maart al te horen dat ze behoorde

Nieuw in Venlo!

Y

tot de 41 winnaars. Op woensdag 17 april mocht ze haar essay bijCM
het ministerie in Den Haag pitchen.MY
Na haar presentatie, waar de jury erg
CY
over te spreken was, mocht Aniek de
CMY
tweede plaats in haar categorie in ontvangst nemen. Ze won daarmee eenK
bedrag van 250 euro.
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IL RÊVE - hij droomt

Op vrijdag 19 april 2019
overleed in de leeftijd van 19 jaar,
ôs pittig ketje, ôs Juudje

René Magritte

Op maandag 22 april 2019
overleed in de leeftijd van 46 jaar

Ruud Baltussen

Judith Vullinghs

lieve zoon van

Piet en Theanne
Charlotte, Gijs, Sarah

Grad & Helma
Seuren - Claassens

&

Familie Vullinghs
Familie Peute

26 april 2019
50 jaar getrouwd!

Leo en Ine

lieve broer van

Kim

Piet en Theanne Vullinghs - Peute
Meerweg 69, 5976 NS Kronenberg

Diepe Kuilenstraat 12
5966 PA America
Ruud is thuis.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op vrijdag en zaterdag vanaf 15.00 uur.
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op maandag 29 april om 12.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, Venray.
U kunt een vrijwillige bijdrage achterlaten voor Stichting Hulphond.
Collectebussen zijn hiervoor aanwezig bij het condoleanceregister.

Ruud

Judith is thuis.
De avondwake waarin we Judith speciaal herdenken,
vindt plaats op vrijdag 26 april om 19.30 uur
in de parochiekerk in Kronenberg.
Wij nodigen u van harte uit om samen met ons afscheid te nemen
van Judith op zaterdag 27 april om 14.00 uur thuis in de tuin.
Aansluitend begeleiden we Judith in kleine kring naar haar laatste
rustplaats op het R.K. Kerkhof te Kronenberg.
In plaats van bloemen liever een gift aan K.W.F. Kankerbestrijding
en de Nederlandse Transplantatie Stichting.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.

Respect vur ow manier van laeve en de keuzes die
geej hèt gemákt. Geej huurt altiêd beej ôs!
Weej misse oow nouw al…
We zijn stil en verdrietig...

De Kameruj:
Marco, Marion, Dave, Maartje, Peter, Sandra, Frank, Jacqueline,
Cay, Marjolein, Cindy, Wilbert, Roos, Peter.
Dunya, Meike, Ward, Janny, Lara, Jesper, Fenna, Melissa,
Tijn, Max, Noor, Kjeld, Fer.

Het bericht dat

Judith
is overleden heeft ons diep geraakt.
Veel te jong, veel te vroeg.

Wij zijn verdrietig over het plotselinge overlijden
van onze medewerker

Ruud Baltussen

We wensen Piet, Theanne, Charlotte, Gijs en Sarah
veel sterkte.
Gerard, Mariëlle, Aniek, Ward, Rein
Giel, Ank, Juul, Aukje
Ruud, Conny, Stef, Marc, Luuk, Roos
Peter, Ester, Jet, Wies
Jac, Lizette, Maud, Jesper
Harry, Christien, Koen, Ilse
René, Esther

In de 17 jaar die Ruud bij ons werkzaam was, hebben we
hem leren kennen als een betrokken en sociale collega,
altijd oprecht geïnteresseerd met aandacht en tijd voor iedereen.
We zullen zijn warme persoonlijkheid missen.
We wensen zijn ouders, zus, familie en vrienden veel sterkte
met dit grote verlies.

Met verdriet staan wij stil bij het overlijden van onze vriendin

Bedankt voor jouw tomeloze inzet voor America!
We wensen familie en vrienden
heel veel sterkte toe.
Dorpsraad America

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Poetshulp gevraagd voor 2-3 uur per
14 dagen in nieuw appartement Horst.
06 49 72 46 66.

Jos Computerhulp Computerproblemen,
-les of website. Vraag hulp! 06 10 71
00 70 of www.joscomputerhulp.nl

Oer ritme avond! Los spanningen op
in je organen! Maandagavond 19 tot
22 u Zentire in Meterik € 25- pp.

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

Mart en Mien
Baltussen-Aerts
zijn 25 april 2019
50 jaar getrouwd.
PROFICIAT
kinderen en kleinkinderen

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.
Nieuw-nieuw Naai- en lockmachine
reparatie/onderhoud. Cassandra
Creatief Kloosterstr. 64a Grubbenvorst.
Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl
Fietsenmarkt (koop + verkoop)
Koningsdag door TWC Oranje in de
Schutroe, Wittebrugweg in Horst vanaf
9.00 uur. Pinnen niet mogelijk.
Feesterij - Buffet restaurant
‘t Beugelke. Op Moederdag 12 mei
uit eten dat kan voor € 23,00 p.p
2,5 uur onbeperkt eten (buffetvorm)
en drinken van 12.00 tot 20.00 uur.
Reserveren www.hetbeugelke.nl of 06
14 88 16 17 Denenweg 30 Melderslo.
Last van je voeten, onrustige benen?
Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
info@sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26.

Directie en medewerkers Mertens B.V. – Horst

Ruud

Os pap en mam

Judith Vullinghs
Dankbaar zijn wij voor de jaren die wij met haar hebben mogen delen.
Wij wensen haar familie, naasten en vrienden heel veel sterkte toe.
Namens de vriendinnen
Anouk, Chris, Djill, Evi, Imke, Janne, Jessie, Jill, Loes, Lotte, Suze

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Pedicure aan huis
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98
Aangesloten bij Provoet.
Te huur prachtig gemeubileerd
appartement 2 pers. op tijdelijke
basis, buitengebied Maasbree.
Huur € 950,00 all in, excl. gas en
elektriciteit. Reacties: info@intniet.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl
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Horst
aan de
Maas

Govert
Derix

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Govert Derix (56),
afkomstig uit Horst en inmiddels wonend in Maastricht en Caponga, Brazilië.

Dodenherdenking
Broekhuizen en
Broekhuizenvorst
Op zaterdag 4 mei vindt in Broekhuizen en Broekhuizenvorst de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Tijdens deze herdenking worden de oorlogsslachtoffers uit beide dorpen herdacht. Tevens worden 3 Nederlandse,
58 Britse, 1 Canadese en 5 Australische militairen herdacht die in de strijd
om Broekhuizen en Broekhuizenvorst zijn gesneuveld.
Vooraf aan de plechtigheden is in
de kerk in Broekhuizen om 19.15 uur
een korte herdenkingsdienst. Daarna
vinden bij de monumenten op het
plein te Broekhuizen de plechtigheden met toespraken, kranslegging
en bloemenhulde plaats. Fanfare Sint
Nicolaas Broekhuizen en het
Ensemble zorgen voor de muzikale
omlijsting. Na de plechtigheden in
Broekhuizen vindt om 20.30 uur de

toespraken, kranslegging en bloemhulde plaats bij het monument in
Broekhuizenvorst.
In Broekhuizen worden aan het
monument St. Joris tien namen van
gesneuvelden toegevoegd. Zij vielen
20 december 1944 door mijnen en
3 februari 1945 (Lancester bommenwerper). Deze namen zijn door toeval
ontdekt bij onderzoek van de militaire
verliesregisters.

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

“Ik heb altijd een haat-liefdeverhouding gehad met
de gemeente Horst aan de Maas. Ik hing hier vaak rond
in de bossen, in de Schaak”, vertelt Govert. “Een beetje
rondhangen, schuupen zoals ze dat in deze regio zeggen.
Maar ik kon me nooit echt verbinden. Ik had de behoefte
om me uit te breken. Horst aan de Maas was te klein
voor mij.” Maar toch is deze regio enorm belangrijk voor
Govert geweest. “Inmiddels woon ik al jaren niet meer
hier en zit ik vaak ver weg in het buitenland. Ik weet
niet precies wat het is, maar telkens trekt Horst aan de
Maas mij als een soort geheimzinnige magneet mij weer
terug.”

Bredere interesse
Govert groeide op in Horst in een, zoals hij het
noemt, ‘revolutionair gezin’. Het begon al in de buik
bij zijn moeder. “Mijn moeder was de eerste vrouwelijk lerares hier in de regio. Ze gaf les terwijl ik daar in
haar buik zat. Mijn vader was journalist voor de voorloper van De Limburger, het Limburgs Dagblad. Hij werkte
in Maastricht en reisde elke dag op en neer. Soms reed
er een bezorger van de krant richting Horst, dan reisde
hij samen met hem terug.” Govert begon op de middelbare school een bredere interesse te wekken. Dat
kwam onder andere door de thuissituatie. “We hadden
een heel open gezin. Alles was bespreekbaar en nergens
werd aan getwijfeld, dat was heel modern in die tijd.”
Naast dat zijn vader priester wilde worden, heeft Govert
altijd een brede interesse gehad in de kerk. “Niet dat
ik gelovig was, maar ik kwam er graag. We hoefden
ook niet van onze ouders naar de kerk, ik wilde er zelf
heen. Ik zocht daar de vraag van zingeving.” Na een
tijdje ontdekte hij sterrenkunde. “Ik was toen ongeveer
13 of 14 jaar. Ik begon me steeds meer bezig te houden
met de grotere vragen. Ik las filosofie en luisterde klassieke muziek. Veel kinderen van mijn leeftijd waren daar
totaal niet mee bezig.”

met een Nederlanse pater die veel werkte in Brazilië.
Hay Baltussen heet hij. Op een dag was hij bij mijn vader
op de koffie en hadden we het over zijn werk. Ik bewonderde hem en hij zei uit het niet: ‘Kom dan maar met mij
mee’. Dat was wat ik wilde. Nadat ik mijn examen op de
middelbare school had afgerond, boekte mijn vader de
vlucht naar Brazilië. Ik was net 17 en opeens zit je dan in
het vliegtuig richting het grootste land van Zuid-Amerika.
Mijn ouders vonden dat tevens helemaal fantastisch.”
In Brazilië begon het avontuur voor Govert. “Ik woonde
daar in het Parochiehuis van Hay, de pater. Hij reisde
door heel het land om mensen hun huwelijk te verbinden. Ik reisde dan met hem mee of een andere pater en
zo leerde ik het gebied kennen. Na een tijdje gereisd te
hebben door het land, ging ik terug naar Nederland.”
Govert ging filosofie studeren en later psychologie.
Maar het land van samba, dans, muziek en passie bleef
aan hem knagen. “Ik wist al snel dat ik terug moest.”
Een goede keuze, want in Brazilië ontmoette Govert zijn
huidige vrouw, Jacqueline Machado de Souza. “Ik was
in de buurt van een kennis en vroeg aan haar of ik even
langs mocht komen. Dat was prima en mijn kennis
regelde dat Jacqueline, haar vriendin, mij zou ophalen bij
een bushalte. Zo is het gelopen.”

Govert kwam terecht op het Boschveld College in
Venray. “Ik had het enorm naar mijn zin, maar toch wilde
ik uitbreken. Het was hier te klein.” Tot op een dag zijn
leven helemaal omsloeg. “Mijn vader was bevriend

DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vrijdag 26 april
Zaterdag 27 april
Zondag 28 april

10.00 - 21.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00

Experimenteel boek
Govert kon niet voor eeuwig in Brazilië blijven en
keerde terug. Hij richtte een communicatiebureau op
en dat ging een lange tijd goed. “Totdat ik in de gaten
had dat ik alleen maar mijn personeel aan het aansturen was en mij niet bezig hield met schrijven. Dat was
wat ik ook graag wilde.” Hij verkocht zijn bedrijf en ging
voor zichzelf aan de slag als freelancer. Inmiddels heeft
hij meerdere boeken geschreven. “Dat waren voornamelijk romans, maar ook essays, columns en poëzie. Ik ben
nu met mijn grootste werk bezig, een roman. Die gaat
ongeveer achthonderd pagina’s tellen. Mijn geboorteplaats Horst komt hier ook veelvuldig in terug. Ik wil er
nog niet zoveel over kwijt, maar het is een zeer experimenteel boek. Ik zoek de grenzen op van de literatuur.
Horst speelt zich in mijn boek af als centrum van de
wereld. Horst komt toch telkens weer bij me terug.”

Zondag 27 mei 09.00 - 15.30 uur

Op naar Brazilië

70%
KORTING

(Foto: Jacqueline Machado de Souza)

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

Koopsom

Starterslening
aangepast
De verhoging van de maximale
koopsom bij een starterslening
moet het starters makkelijker
maken een woning te kopen. Het
is één van de stimuleringsmaatregelen die het College van B&W van
gemeente Horst aan de Maas op
het gebied van wonen wil nemen.
Naast het aanpassen van de
maximale koopsom, van 200.000
euro naar 230.000 euro waarmee meer woningen voor starters beschikbaar komen, wordt de
bestaande duurzaamheidsmaatregel
verbreed. Voorheen kwamen alleen
starters in aanmerking voor duurzaamheidssubsidies. Om woningbezitters te stimuleren hun woning te
verduurzamen komt er een voucher
voor 50 procent van een energieadvies voor alle woningen. De maatregelen zijn onderdeel van het
‘Masterplan Wonen: goed wonen
voor iedereen’ dat dit jaar wordt uitgewerkt en geconcretiseerd. Er zijn
ook enkele maatregelen die worden geschrapt, omdat zij niet langer
nodig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de subsidie gasloos. Deze maatregel is volgens de gemeente overbodig geworden omdat het wettelijk
verplicht wordt gasloos te bouwen.
Het is daarom niet meer nodig dit
middels een subsidie te stimuleren. Ook de levensloopbestendige koopsubsidie wordt geschrapt.
De gemeenteraad neemt op 21 mei
een besluit.
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Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was jouw wil
Nu heb je rust met lichaam en geest
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest

Ik wiët nog né hoe det ik zal gaon
auto, vliegtuug, d’n trein, d’n boewt…
In liefde losgelaten

Ger van Rens

In liefde nemen we afscheid van mijn lieve man,
ôzze pap en opa

Chrit Seuren
echtgenoot van

Zus Seuren - Pennaertz

* 7 mei 1942

Hegelsom

† 21 april 2019

echtgenoot van

Christien van Rens - Wooninck
Familie Van Rens

Hij overleed in de mooie leeftijd van 90 jaar.
Smakt Zus
Lottum Thea en Hay, Mike
Lottum Roos en Jop
Tito
Familie Seuren
Familie Pennaertz
Smakt, 22 april 2019
Correspondentieadres:
Hombergerweg 7A, 5973 PE Lottum
We nemen afscheid van Chrit op vrijdag 26 april om 11.00 uur
in ‘t Pelgrimshuis, Sint Jozeflaan 52 te Smakt.
Aansluitend vindt de crematie in stilte plaats.
Chrit is op zijn kamer in Zorghuis Smakt (kamer 28),
Sint Jozeflaan 56 te Smakt. Er is gelegenheid om persoonlijk
afscheid van hem te nemen op donderdag 25 april
van 19.00 tot 20.00 uur.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor Logeerhuis
Kapstok te Venray. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
in ’t Pelgrimshuis.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers
van Zorghuis Smakt, Logeerhuis Kapstok en de medewerkers
van Groene Kruis Thuiszorg.

Groot is de leegte en het verdriet,
mooi is de liefdevolle herinnering aan

Wietha Hissel-Hafmans

Familie Wooninck

Kogelstraat 11,
5963 AN Hegelsom

De afscheidsdienst wordt gehouden heden, donderdag 25 april
om 14.00 uur in de aula van het crematorium Boschhuizen,
gelegen aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray.
Op verzoek liever geen bloemen
maar een gift t.g.v. de Wensambulance
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceboek.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
beschouwt u dan deze aankondiging als zodanig.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons koorlid

Ger van Rens
Sinds de oprichting van de Gemengde Zangvereniging Egelsheim
in 1967 was hij een zeer trouw lid van het koor. Méér dan 50 jaar
leverde hij een mooie bijdrage aan de baspartijen die werden
uitgevoerd. Wij zullen zijn opgewekte aanwezigheid en geestige
opmerkingen missen.
Christien en familie wensen wij heel veel
sterkte nu zij Ger moeten missen.
Bestuur, leden, dirigent en pianiste
GZV Egelsheim, Hegelsom

echtgenote van

Marcel Hissel
moeder, schoonmoeder en oma

Nieuwe locatie:
Horst Industriestraat 15
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Plastisch chirurg:
Ooglidcorrecties
Bel of app: 06 20 41 45 01

Geboren te Sevenum op 26 februari 1946
Overleden te Nijmegen op Paaszondag 21 april 2019

Tot ôs groëte verdreet ontvinge weej ’t bericht dát ôs lid
en carnavalsvriend

De uitvaartdienst vindt plaats op maandag 29 april om 16.00 uur
in de kapel van verpleeghuis Joachim en Anna,
Groesbeekseweg 327 te Nijmegen.

Gert (Ger) Vullings

Aansluitend begeleiden wij haar in besloten kring
naar het crematorium.

Ger is 24 jaor lang lid gewes. Heej waor beej de Bouwcommissie
en de leste jaore waas Ger actief beej de Senaat.
Weej herinnere Ger aas ’n ziër waardig lid en zulle ziën
betrokkenheid dán ok enorm gaon misse.

Dag en nacht bereikbaar

Nellie, Marie-Louise, Pieternel, Gertjan en familie wense weej
hiël veul sterkte toe met dit groëte verlees.

is aoverleeje

Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

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

www.theoarts.com

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

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

Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Ma t/m vrij 10-12u en
13-17u. Za 9-17u. Zo meestal van 1012u. Verhaeg Asperges Kranestraat 38
Horst tel. 077 398 65 90.
Oer ritme avond! Los spanningen op
in je organen! Maandagavond 19 tot
22 u Zentire in Meterik € 25- pp.

Hulp nodig bij wis- of scheikunde?
Ik leg moeilijke onderwerpen op een
begrijpelijke manier aan je uit.
Bel gerust 06 23 07 12 46.
Goed voorbereid naar de brugklas?!
Training ‘ik leer leren’ voor groep 8
start dinsdag 7 mei. 06 14 52 33 56.
www.ingeverheijencoaching.nl
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“Wij hebben het samen fijn gehad”
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
dat hij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn man en ome Herman

Herman Wijnhoven
echtgenoot van

Toos Wijnhoven-Geurts
✶ 7 oktober 1940

Horst

† 20 april 2019

Toos Wijnhoven-Geurts
Familie Wijnhoven
Familie Geurts
Familie Martens
Korverstraat 12, 5961 KL Horst
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie vindt plaats
op vrijdag 26 april om 14.00 uur in de aula van crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo.
Na afloop kunt u de familie persoonlijk condoleren
in de koffiekamer van het crematorium.
(Ome) Herman is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4, te Horst, waar u donderdag 25 april van 18.00 tot
18.45 uur afscheid van hem kunt nemen.
Wij zouden het fijn vinden als u één onverpakte witte roos voor
(ome) Herman wil meenemen. U kunt deze in de ontvangstruimte
van het crematorium in een vaas zetten.
Iedereen die zich betrokken voelt is welkom.

“Een echte vriend verlies je niet”

Ome Herman
Ome Herman bedankt voor alles. Je was voor ons veel te goed.
We zullen je nooit vergeten.
Johan, Raoul en Stefanie
Guille, Birgitte, Jolijn en Sophie
Ad, Anita, Gijs en Max
Geert, Jacqueline, Tim en Rens
Ingrid en Wim
Rob, Jetty, Niels, Loek en Maartje
Gaby, Nico, Bob, Marieke en Koen

Vier generaties Horst
Fem Camps maakt de vier generaties in de familie van Eva Camps-Jacobs compleet. Zij werd
geboren op zaterdag 13 april. Eva Camps-Jacobs uit Horst is de kersverse moeder. De oma van de
pasgeboren Fem is Marjo Jacobs-Heldens uit Swolgen. Superoma is Mia Heldens-Van Rengs uit Horst.
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Adver torial

Erica Tuinen neemt
Van Rengs Bestratingen over
Erica Tuinen en Van Rengs Bestratingen zijn als overburen beide in America gevestigd. Al jaren werken ze
bij de aanleg van tuinen regelmatig samen.

Crist Coppens
Spareribs
500 gram € 6,95

geldig t/m
zaterdag 27 april 2019

diverse soorten karbonades 4e gratis

Verstand van lekker eten!
vrijdagavond vanaf 19.30 uur en zaterdag hele dag gesloten

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Na enkele maanden van overleg, mag het nieuws nu
de wereld in. Met ingang van 1 juni neemt Erica Tuinen
Van Rengs Bestratingen over. Daarmee krijgt Erica
Tuinen er met Erica Bestratingen een tweede bedrijf
bij. Na bijna dertig jaar stopt Mark van Rengs met het
bestratingsbedrijf dat in Horst aan de Maas en omliggende regio bekendheid geniet. De huidige medewerkers komen in dienst van Erica Bestratingen en tevens
wordt het materieel van Van Rengs Bestratingen overgenomen. Mark van Rengs, eigenaar van het gelijknamige
bestratingsbedrijf geeft aan: “Ik zal in de komende jaren
de focus richten op werkzaamheden die met grondverzet te maken hebben”. In de komende maanden zal
Mark de lopende projecten blijven begeleiden, zodat de
overgang naar Erica Bestratingen vloeiend zal verlopen.

Tom Jacobs is enthousiast: “Door de toevoeging
van Erica Bestratingen aan onze hoveniersactiviteiten,
kunnen we aan klanten een totaalpakket aanbieden”.
“Naast tuinontwerp, aanleg en onderhoud voeren we
met ons nieuwe bedrijf nu ook alle gewenste bestratingswerken voor particulieren en bedrijven uit”,
vult vennoot Henry Mulders aan.

M 06 22 13 28 70 / 06 24 22 16 47
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Lentefestival Horst
In het centrum van Horst vindt zaterdag 27 april het Lentefestival
plaats. Tijdens deze middag, die duurt van 13.00 tot 17.00 uur, is er
muziek, sport en spel en tevens de aftrap voor het toeristenseizoen.
Rond 14.00 uur wordt door een
vertegenwoordiging van de OLSorganisatie de minibioscoop van het
Toeristisch Platform Horst aan de
Maas onthuld. In deze kleinste
bioscoop van Nederland is een
filmpje te zien wat er het komend
seizoen allemaal te beleven is in de
gemeente. De minibioscoop wordt
ingezet als roadshow voor toeristisch
Horst aan de Maas.

Er zijn diverse kraampjes van de
lokale toeristische trekpleisters en de
Gezondste Regio 2025 op het
Lambertusplein. Ook kunnen er
lokale producten worden geproefd.
Op het Wilhelminaplein is er livemuziek en in het centrum zijn er verschillende activiteiten voor de
kinderen in kader van Koningsdag.
De winkels in het centrum zijn deze
middag geopend.

25
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Afterparty

Open Bedrijvendag
in America
In America vindt op zondag 28 april de jaarlijkse Open Bedrijvendag plaats. Deze wordt georganiseerd door
Stichting Brood op de Plank en wordt mede mogelijk gemaakt door de OVA en dorpsraad America.
Tijdens de Open Bedrijvendag
geven vier bedrijven een inkijkje
achter de schermen van hun bedrijf.
Vanaf 11.00 uur kunnen geïnteresseerden terecht bij Tielen-Camps
Interieurbouw, Gebroeders Weijs
Gerbera’s, bij Blauwebessenland en
bij Ink & Art Company.

Deze bedrijven hebben hun deuren tot ongeveer 16.00 uur geopend.
Daarnaast is er vanaf 14.00 uur
een Ondernemersplein voor kleinere
bedrijven in de Bondszaal in America.
Er vinden daar verschillende activiteiten plaats en diverse ondernemers
presenteren hun bedrijf in de zaal.

Ook is er gelegenheid voor
een hapje en een drankje. Om 18.00
uur begint de afterparty. Er worden
dan nog prijzen verloot, beschikbaar gesteld door de deelnemende
bedrijven. DJ Ad Derix zorgt met
zijn Vintage Vinyl Show voor de
muziek.

Bedrijventoernooien

‘Samen sporten verbindt’

ook v
exclus oor
ie
terras ve
haarde n

In het kader van Horst aan de Maas 800 vinden in mei en juni twee bedrijventoernooien plaats waarbij
Nederlanders en arbeidsmigranten met en tegen elkaar spelen. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei is er een
volleybaltoernooi, op zondag 2 juni een voetbaltoernooi.
Naar aanleiding van het Horst aan
de Maas 800-motto ‘Ontmoeten en
Verbinden’ wordt in deze gemeente
ook stil gestaan bij de aanwezigheid van de vele arbeidsmigranten.
“Echt contact is er niet altijd, vaak blijkt
de taal een obstakel”, zegt de organi-

Uw specialist op het gebied van
gas-, hout-, pellet-, CV en elektrische haarden
Minckelersstraat 13-15, Venlo ( Veegtes 2188) | T 077 351 30 49
E info@doensen.nl | www.doensen.nl

satie. “Maar samen sporten kan wel.
Die taal spreken we allemaal, vloeiend.”
Daarom vinden er twee toernooien
plaats. Deze toernooien georganiseerd
in samenwerking met volleybalclub
Hovoc uit Horst en voetvalclub Sporting
ST uit Swolgen Tienray. Het zes tegen

zes-volleybaltoernooi is op vrijdag
24 en zaterdag 25 mei. Het vier tegen
vier-voetbaltoernooi op zondag 2 juni.
Opgave voor het voetbaltoernooi kan via
aanmelden@sporting-st.nl tot uiterlijk
28 april en voor het volleybaltoernooi
via www.hovoc.nl tot uiterlijk 10 mei.

Oh, zit dat zo!

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Ook voor zonweringen, glasservice,

Een mooi vol groen
gazon is haalbaar!

horramen en -deuren

Door: Johan van den Beuken medewerker Welkoop
Hoe dan, zul je je afvragen? Het gaat niet vanzelf je zult er wel wat
voor moeten doen. Kalk strooien, verticuteren, doorzaaien, bemesten,
als je tijdig de juiste stappen onderneemt krijg je een perfect gazon.
Wanneer doe je wat?

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante
Koningsdag g
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end
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iment
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Het is heel belangrijk om iedere
winter kalk te strooien. Als je
dat nog niet gedaan hebt is dat
geen probleem, want er zijn ook
kalksoorten die sneller werken en
die je nu ook nog kunt strooien.
Op een droge dag, als de
temperaturen wat aangenamer
worden, dient het gazon
geverticuteerd te worden.
Verticuteren is het bewerken van
het gazon met een messenrol of
hark, waardoor de bovenste laag
van de grasmat wordt ingesneden
en mos wordt verwijderd.
Hierdoor krijgt de grasmat licht
en lucht tot aan de wortelaanzet.
Een verticuteermachine is bij ons te
huur of te koop. Meestal ontstaan
er na het verticuteren kale plekken

in het gazon. Door wat graszaad bij
te zaaien en te bemesten is dit zeer
snel weer dicht gegroeid. Bemesten
kun je met een organische mest,
deze meststoffen komen langzaam
vrij waardoor deze mest tot drie
maanden werkt. Deze mest werkt ook
bodemverbeterend. Kunstmest kan
ook gebruikt worden maar is door zijn
heftige, korte werking minder goed
voor de bodem. Een gazon gebruikt
veel voeding en daarom zijn meerdere
bemestingen per jaar een must. Het
aantal keren bemesten is afhankelijk
van de soort meststof die je gebruikt.
Wil je een geheugensteuntje voor de te
ondernemen stappen meld je dan aan
voor onze gazonwekker op Welkoop.nl.
Boven een temperatuur van 6
graden begint het gras te groeien,
de ideale temperatuur voor gras
is tussen de 12 en 20 graden.

De eerste maaibeurten hebben al
plaatsgevonden. Maai de eerste
keren niet te kort, maar houdt
de lengte op 5 à 6 centimeter.
Daarna kun je het gras op ongeveer
3 à 4 centimeter hoogte maaien.
Maai je het gras te kort dan ziet het
er kaal en geel uit en krijgen mos en
onkruid meer kans om te groeien.
Tijdens het seizoen maai je minstens
1 keer per week, dan blijft het gazon
mooi.

Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
T 077 467 22 22 www.welkoop.nl
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‘Mathieu Rutten is na dotterbehandeling zijn hart weer de baas’
Op 15 februari dit jaar stapt Mathieu Rutten (69) uit Broekhuizenvorst op zijn racefiets om, zoals zo vaak, een pittige fietstocht te maken.
Na circa 45 kilometer, in het dorp Velden voelt hij zich niet lekker worden. Hij stapt af en gaat langs de kant van de weg zitten, tegen een
boom aan. Mathieu transpireert hevig, ziet grauw en moet overgeven. Al snel stoppen er een paar voorbijgangers, onder wie een
automobilist. Deze schat de situatie goed in en belt direct 112. Tien minuten later is de ambulance ter plekke en start de behandeling.
Mathieu heeft zojuist een hartinfarct gehad.
Dat hij ruim twee maanden later thuis aan de
keukentafel rustig kan vertellen wat hem die
dag en de weken daarna is overkomen, is te
danken aan de snelle en deskundige inzet van
de ambulancebroeders en de afdeling
Cardiologie van VieCuri. En niet te vergeten aan
die alerte autobestuurder.
Mathieu, tot zijn pensionering ambtenaar
bij de gemeente Venray, over wat hem die dag
overkwam: ‘Je hebt het zelf maar half in de
gaten. Toen de ambulance arriveerde, werd ik
op een brancard gelegd. Ik kreeg een pilletje
en een spuitje om mijn bloed te verdunnen en
rustig te blijven. Er werd direct een hartfilmpje
gemaakt dat werd doorgezet naar het
ziekenhuis, zodat ze daar weten wat ze kunnen
verwachten. Een kwartier later waren we bij
VieCuri in Venlo. Daar stond al een team klaar
dat meteen met je aan de slag gaat. Ze wisten
precies waar ze moesten zijn: de kransslagader
aan de rechteronderkant van mijn hart was
verstopt en in slechte conditie. Behandelend
cardioloog dokter Remkes gaf aan dat ze me
gingen dotteren: bij je pols wordt je slagader
geprikt. Eerst krijg je dan contrastvloeistof
ingespoten zodat ze op de monitors exact
kunnen zien waar de vernauwing precies zit.
Daarna volgt een stent met een ballonnetje
die snel op weg gaat naar de verstopte
hoofdslagader bij je hart. Je voelt daar allemaal
niets van, heel wonderlijk. Dokter Remkes
besloot al snel er nog een tweede stent naast
te zetten, omdat de kransslagader te zeer
verzwakt en vernauwd was. Vervolgens kreeg
ik last van hartritmestoornissen, maar dat
is niet ongebruikelijk. Ze plaatsen dan een

VieCuri beschikt sinds 2011 in Venlo
over een goed toegerust dottercentrum
waar vijf gespecialiseerde cardiologen vorig
jaar 1.500 patiënten uit Noord- Limburg
behandelden. Dit jaar worden het
er mogelijk zelfs meer dan 1.600.
Veel mensenlevens worden zo gered en
ernstige schade aan het hart voorkomen.
Wouter Remkes is één van die
interventie-cardiologen: ‘Ongeveer twee
derde van al onze dotter-ingrepen is
gepland. Vaak gaat het om mensen die met
pijn op de borst hun huisarts bezoeken en
worden doorverwezen naar onze polikliniek
in Venlo, Venray of Panningen. Na een
gesprek met de patiënt kan het noodzakelijk
zijn om een hartkatheterisatie te verrichten.
We checken daarbij of en in welke mate de
kransslagaders vernauwd zijn. Is dat het
geval, dan kan een dotterbehandeling
volgen.

defibrillator op je borst en geven je enkele
stroomstoten. Ook daar heb ik allemaal niets
van gevoeld.
Na de ingreep werd ik naar de afdeling
Hartbewaking gebracht, waar ik rustig kon
bijkomen. Voortdurend wordt er dan van alles
bij je gecheckt om te zien of het herstel goed
gaat. Bij mij verliep dit voorspoedig, na vijf
dagen mocht ik naar huis. Dan dringt pas echt

tot je door wat er gebeurd is. En dat het ook
heel anders had kunnen aflopen. Ik sta nu
onder regelmatige controle. Inmiddels is
duidelijk dat ook mijn linker kransslagader
vernauwd is. Er wordt nu onderzocht hoe
ernstig dit is. Mogelijk dat ook hier een
dotterbehandeling noodzakelijk is. Dat wordt
binnenkort duidelijk. En daarna begint dan pas
het echte revalidatietraject.’

Bart van Dijk, verpleegkundige
Hartkathetersatie kamer

‘Je bent levensreddend
bezig, dat geeft
veel voldoening’
Bart van Dijk werkt sinds 2017 als
gespecialiseerd verpleegkundige met veel
plezier op de zogenaamde
Hartkatheterisatiekamer (HCK), waar
VieCuri er in Venlo twee van heeft:
‘Wat wij doen, levert voor patiënten direct
resultaat op. Dat maakt dit werk zo mooi.’
Op de Hartkatheterisatiekamers wordt
telkens één patiënt tegelijk behandeld.
Ze worden intensief gebruikt: jaarlijks ruim
1.500 dotteringrepen (gemiddelde duur
1,5 uur), maar ook 1.000 hartkatheterisaties,
waarbij de bloedvaten worden onderzocht
(gemiddeld drie kwartier per katheterisatie)
en ruim 200 pacemakers (een plaatsing duurt
circa twee uur).
Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

‘Dottercentrum
VieCuri goed
voor 1.500
behandelingen
per jaar’

Wat doet een HCK-verpleegkundige zoal?
Bart: ‘Per patiënt is er een voorbespreking
waarbij we de behandeling, behandelstrategie

Bij zo’n 500 dotterbehandelingen is er
sprake van acute nood. Mensen krijgen dan
een hartinfarct en moeten zo snel mogelijk
naar het ziekenhuis. Meneer Rutten is daar
een voorbeeld van. Elke minuut telt hier en
wij zijn daar als dotterteam helemaal op
ingespeeld. Kort nadat de ambulance bij de
patiënt arriveert, krijgen wij al bericht en
zorgen we dat alles klaarstaat om direct een
dotterbehandeling te starten. Onze norm is
om 90% van de patiënten binnen
90 minuten te helpen en dat lukt eigenlijk
altijd.’
VieCuri werkt ook nauwgezet samen
met de cardiologen en hartchirurgen uit
Maastricht, Eindhoven en Roermond.
Patiënten worden in teamverband
besproken en zo nodig verwezen als zij aan
hun hart geopereerd moeten worden.

en bijzonderheden bespreken zoals allergieën
en risicofactoren. Vervolgens halen we de
patiënt op bij de Short stay, waar mensen
zich eerder die dag hebben gemeld. We doen
dan een aantal checks o.a. op bloeddruk, en
of de match tussen patiënt en de geplande
behandeling klopt, daar mag je je nooit in
vergissen!
De dotteringrepen worden altijd uitgevoerd
door een interventie-cardioloog en twee of
drie HCK-verpleegkundigen. Een groot deel van
de patiënten komt gewoon op afspraak, die
plannen we keurig in. Maar er zijn ook vaak
acute situaties, waarbij iemand een hartinfarct
krijgt en er direct moet worden gehandeld.
Daarvoor hebben we interventieteams.
Binnen een half uur na een melding door de
ambulance zijn we operationeel, ook ‘s nachts.
Je bent dan echt levensreddend bezig en dat
geeft veel voldoening.’

Teksten: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Koningsdag is geldverspilling
en niet meer van deze tijd’
De koninklijke familie viert aanstaande
zaterdag weer Koningsdag. Voorheen nog op
30 april, op de verjaardag van toenmalig
koningin Juliana, maar sinds de troonopvolging door Willem-Alexander viert Nederland
dit nationale feest op 27 april. Toch laat bijna
de helft van de inwoners van Horst aan de
Maas de vlag en oranje kleding op zolder en
viert geen Koningsdag. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De redenen waarom 46 procent van de inwoners de verkleedkoffer dichtlaat, lopen uiteen.
Een aantal inwoners vindt het “koekhapgehalte”
te hoog. “Ik vind het gewoon een grote poppenkast, die hele viering. Een beetje gespeeld leuk
doen”, vindt een inwoner. “Het is niets anders
dan een ‘showrondje’ en levert de burger verder
niets op”, is een ander van mening. Sommigen
vinden zelfs dat Koningsdag afgeschaft moet
worden: “Het heeft alleen een representa-

Inwonerspanel

1.672 leden

Nee
46%

Ja
54%

‘Koningsdag is
geldverspilling en niet
meer van deze tijd’

wordt georganiseerd.” Een ander zegt: “Wij vietieve functie. Daar hebben we geen drie paleizen, auto’s boten en vliegtuigen voor nodig.”
ren vooral voor de kinderen, het is voor ons een
Echter zijn er ook praktische oorzaken voor het
gezellige dag waarop we vaak met vrienden en
niet vieren van Koningsdag: “Mijn man moet
alle kinderen op een terrasje gaan zitten. Terwijl
altijd werken in de winkel op deze dag.”
de kinderen meedoen aan de spellenkermis.”
Zijn er ook nog inwoners
Een middag weg wordt ook
‘Het is een
die wél Koningsdag vieren?
wel eens gecombineerd met
gedwongen vrije dag’
Ja, zeker. Tijdens deze feesteen ochtend op de bank:
“We kijken naar het bezoek
dag krijgen verschillende
‘Gezellig samen
van de koninklijke familie
inwoners van de gemeente
met familie’
op televisie en gaan ’s midHorst aan de Maas een
lintje, dat veel belangsteldags naar de kindermid‘Een speciale dag
ling trekt. Voor de mensen
dag”. Onder de inwoners
van maken’
die liever iets anders onderheerst ook een gevoel van
saamhorigheid tijdens Koningsdag: “Het is een
nemen, is er genoeg georganiseerd in de regio.
mooie manier om als Nederlanders samen te
Sommigen gaan naar de rommelmarkt in zijn
feesten en te vieren.” TipHorstaandeMaas is een
of haar eigen dorp, om spullen te kopen en te
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst aan
verkopen. Ook trekken andere activiteiten verde Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
spreidt over de gemeente bekijks: “Wij gaan elk
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
jaar met vrienden fietsen, eventueel naar een
www.tiphorstaandemaas.nl
Koningsmarkt of naar iets anders dat in de regio

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

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

Ingezonden brief

Koetsentocht en bejaarden
Afgelopen 21 april, op eerste paasdag hebben wij een Koetsentocht
georganiseerd samen met Paard en Koets die gehouden werd op
Equestrian Centre De Peelbergen te Kronenberg.
Een maand daarvoor zijn wij naar
het bejaardentehuis gegaan om dat
mede te delen zodat de ouderen een
leuke middag zouden hebben met
koffie en gebak. De bejaarde mensen
zouden om 14.30 uur weer terug zijn
van hun middagslaap. Daar hadden

wij dus ook de middagrit op aangepast.
Hopende op mooi weer. Ik had mijn
gegevens doorgegeven, maar jammer
genoeg geen enkele reactie gekregen van de organisatie. Echter liep het
anders. Op zaterdag 20 april zijn mijn
man en ik tien vlaaien en taarten gaan

feestelijke
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brengen met de boodschap dat we de
volgende dag ‘s middags langs zouden
komen met de koetsen. Gelukkig was
het geweldig weer, dus er kon lekker buiten gezeten worden met een
lekker stuk taart. Toen wij aankwamen om de tien vlaaien en taarten af
te geven was er nog niet de tijd om
deze aan te nemen. Dat was al teveel.
Wij hebben de ouderen aangesproken
over de dag van morgen zodat ze dat

met de ouderen. Er is geen tijd voor
deze mensen, een stuk vlaai of taart
uitserveren is teveel. Wij wilden iets
extra’s doen voor de bejaarden van
Sevenum. Jammer, op een of andere
manier wordt dit niet gewaardeerd.
De volgende keer besparen wij ons
de moeite en financiën. Wij waren in
ieder geval zeer teleurgesteld.
Dhr. en Mw. Voorn,
Graskuilenweg Sevenum

Beter lopen
begint bij
Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

vrijdag

26
27

zouden weten. Die vonden het geweldig. Echter, zondag 21 april, toen wij
langskwamen met de koetsen, zaten
er misschien vijf personen buiten.
Aan het weer lag het niet. Waar waren
de ouderen? Waren ze het vergeten?
Was het teveel werk om deze mensen te begeleiden naar buiten met een
lekker bakje koffie en lekker stuk vlaai
of taart? Het was schandalig en respectloos. Zo wordt er dus omgegaan

april

zaterdag

PAST schoenen®

april

zondag

28
april

e met vlaai
Heerlijke koffi
renschoenen
n een paar he
va
p
oo
nk
aa
Bij
t.w.v. € 17.95
gratis sokken

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 15

Snorfietsers horen op de autorijbaan
Snorfietsen voortaan op de autorijbaan laten rijden, zoals in Amsterdam
onlangs is ingevoerd, past niet in Horst aan de Maas vindt het merendeel van
de stemmers op de poll van twee weken geleden.
Gemeente Amsterdam heeft deze maatregel genomen om de
verkeersveiligheid te bevorderen op de fietspaden. Snorfietsen mogen
officieel niet harder rijden dan 25 kilometer per uur, maar ze zijn vaak
opgevoerd zodat ze tot 50 kilometer per uur kunnen rijden. Dat is de

maximumsnelheid voor normale scooters en die rijden al op de rijbaan.
De vraag is of het veiliger werkt voor de fietsers, of het juist gevaarlijker wordt
voor de snorfietsers die nu tussen het auto- en vrachtverkeer terecht komen.
Wies Janssen reageert op Facebook als volgt: “Dan moeten de elektrische
fietsen en wielrenners ook op de weg, want die gaan nog veel harder.”
Ook Pieter Cox ziet het idee niet zitten. “ In Amsterdam prima… hier in Horst
overdreven.”

Beeldschermgebruik jongeren is eigen
verantwoordelijkheid
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
De GGD wil beeldschermgebruik van jongeren in de leeftijd van 10 tot
18 jaar beperken. Zij lanceerde onlangs een plan om problemen bij jeugd als
gevolg van teveel naar een beeldscherm kijken te voorkomen.
Als jongeren twintig minuten naar een laptop, tablet of smartphone hebben
gekeken, moeten zij volgens de GGD een korte ‘kijkpauze’ van twintig seconden
inlassen om lichamelijke problemen te voorkomen. Daarnaast is het verstandig
om minstens twee uur per dag naar buiten te gaan, om bijvoorbeeld te spelen
of sporten. Volgens de GGD kloppen scholen steeds vaker aan omdat ze bij de
leerlingen zien dat de toegenomen digitalisering tot gezondheidsklachten leidt.

Denk aan oogaandoeningen, overgewicht, pijnklachten in nek, schouder en
armen en een verstoord slaapritme. Goed dat de GGD hier extra aandacht voor
vraagt. Door deze problemen vroegtijdig te signaleren, kan erger voorkomen
worden.
Je kunt je echter ook afvragen of dit niet op de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van de jongeren én hun ouders is. Daarnaast leven we nu
eenmaal in een digitale wereld, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van tablet,
laptop of smartphone. Dan is het lastig om dit te beperken.
Beeldschermgebruik jongeren is eigen verantwoordelijkheid. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 16) > Beter een kleine bieb in ‘t Gasthoes dan een te dure in de Librije > eens 66% oneens 34%

Problemen met
uw kunstgebit?

SPRANKELENDE
MODE!

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Koningsdag open
van 12.00 tot 17.00 uur

r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

Koopzondag open
van 13.00 tot 17.00 uur
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Hangpottenfestival!
Surfinia hangpot
Toppers uit eigen kwekerij!
27 cm pot, in alle kleuren.
Nu 2 stuks
Tip van

Solanum
hangpot

Roos

€ 15,-

Tip van

Hay

Kanjers uit eigen kwekerij!
27 cm pot, vol bloem.
Nu 1 stuk

€ 9,99

Acties geldig t/m 30 april 2019

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

Slapeloze
raadsvergadering 2
Dames en heren, ik was het
zat. Echt serieus, ik had het
best wel gehad daar in het
gemeentehuis. De tweewekelijkse raadsvergaderingen in
het gemeentehuis in Horst zijn
ontzettend interessant iedere
keer, maar die onzindiscussies
was ik beu.
Twee maanden terug schreef
ik een soortgelijke intro van mijn
NielsFlits-column. Toen nog
zeikend over de saaie raadsvergaderingen. Nadat de column in
de HALLO was gepubliceerd, heb
ik heel wat reacties gehad op
mijn column. Vanuit bewoners
van deze gemeente en ook
vanuit de politiek. De vraag was
eigenlijk: waar ligt het probleem? Ligt het bij de politicus
die onnodige (kolder)discussies
aansnijdt of bij de voorzitter die
de vergadering leidt? Ik denk
beiden. Nu ga ik misschien een
gewaagd en politiek gevoelig
punt benoemen, maar tot nu toe
gaat het voorspoediger tijdens
de raadsvergaderingen omdat
onze nieuwe burgemeester Ryan
Palmen de onnodige discussies
de mond snoert. Daarmee zeg ik
inderdaad dat Ina LeppinkSchuitema, voorganger van Ryan,
dat dan blijkbaar niet altijd even
goed in de vingers had. Ik
merkte op dat Ryan echt de baas
is tijdens de raadsvergadering.
Of het probleem daarmee verholpen is? Zeer zeker niet, maar nu
was de raadvergadering voor mij
voor de eerste keer in een half
jaar vóór middernacht afgerond.
Werk aan de winkel ligt bij de
politicus zelf. Er moet niet zoveel
gemierenneukt worden tijdens
de discussies. Zoals ik de vorige
keer al zei, een vergadering van
5 uur doet niemand ten goede.
Het is jammer dat het soms zo
lang moet duren, het kan allemaal korter. Daarom ram ik ook
een einde aan deze column.
Want een artikel langer dan
250 woorden… oeps daar ben ik
alweer overheen.
Mierenneuk ze, Niels
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Kennismakingsbezoek
Lottum en Tienray

Een nieuwe voorzitter
Op 2 april was het eerste optreden van de nieuwe burgemeester Rayan Palmen als voorzitter
van de gemeenteraad. Over zijn aanpak vertelde hij het volgende: “We maken deze

De gemeenteraad wil graag kennis maken met de inwonerinitiatieven in de gemeente.

vergadering samen en ik ben de eerste die u aan de orde zal herinneren. Ik wil u vragen

Daarom zijn ze vorig jaar gestart met een ‘tour’ langs alle dorpen. Op 29 maart waren de

mij toe te staan dit in eerste instantie lichtvoetig te doen, maar als we uit de bocht gaan ook

(burger)raadsleden te gast bij de dorpsraad Lottum en het dorpsoverleg Tienray.

begrip te hebben voor het feit dat deze rol nu eenmaal aan uw voorzitter is gegeven”.

In de Smetenhof in Lottum werd de raad

Op vrijdag 10 mei bezoekt de gemeenteraad

bijgepraat over het einde van het rozenfestival

inwonerinitiatieven in Hegelsom en Horst.

en de gevolgen hiervan voor de gemeenschap

En dan is het doel bereikt om met de nieuwe

in Lottum. Ook de uitbreidingsplannen rond

gemeenteraad binnen een jaar alle dorpen te

de Rozenhof werden toegelicht en de de

bezoeken.

Inspiratiesessie

accommodatieontwikkelingen in Lottum.
De (burger)raadsleden bekeken ter plekke
hoe het landschap rond de dijkversterking
verfraaid is. In Tienray maakten de (burger)

Een kort informeel overleg waarbij ambtenaren de raadsleden bijpraten over nieuwe

raadsleden eerste een wandeling bij het aan

ontwikkelingen. Dat is een inspiratiesessie. Op 9 april was het onderwerp de structuurvisie.

te leggen speelbos. Vervolgens passeerden
vele actuele dorpslannen de revue zoals de

dM - 9 april
Gemeenteraad HadM @RaadHa

dorpstafels, buurpreventie, de wandelroute

d is een inspiratie
De eerste bijeenkomst deze avon
de structuurvisie

bij de spoorbrug, de verkeersdrukte in het
centrum, de attentie voor nieuwe inwoners en

sessie over de herijking van

het accommodatieplan Tienray.

Werkbezoek bibliotheekvisie
De afgelopen periode hebben de (burger)
raadsleden zich uitgebreid geörienteerd op
de ontwikkelingen in de bibliotheekwereld.
Als voorbereiding op de behandeling van
de gemeentelijke bibliotheekvisie (naar
verwachting in juni) hebben ze in maar
liefst drie sessies informatie opgehaald en
besproken over de mogelijke scenario’s.
Onderdeel van deze oriëntatie was ook een
werkbezoek aan bibliotheken in de regio

Burgerpodium in klederdracht

op vrijdag 12 april. In dit kader werd ook de
bibliotheek van Tegelen bezocht.

In het kader van HadM800 werd de raadsavond op 16 april geopend door Anneke Vossen en

Jeugddebat

Daniëlle Maas in historische klederdracht. Hun voordracht over de eerste stroomvoorziening
in Horst kunt u terugkijken op YouTube (RaadHadM).

Op dinsdag 16 april was de raadszaal de arena voor de jaarlijkse debatwedstrijd tussen het
debatteam van het Dendron College en een team van (burger)raadsleden. Het debat werd met
veel enthousiasme gevoerd waarbij de nodige verrassende argumenten gebruikt werden.
Na aﬂoop beoordeelde een deskundige jury dat Louka Sijbers de beste debater van de middag
was. Burgemeester Ryan Palmen reikte haar een toepasselijke prijs uit.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM

25
13
04

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Vrijdag 4 mei 2019

Nationale Dodenherdenking
Op vrijdag 4 mei 2019 vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente Horst aan
de Maas worden deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen gevierd met een herdenkingsdienst,
waarna aansluitend een stille tocht naar het oorlogsmonument waar de traditionele kranslegging
plaatsvindt. Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u naar www.horstaandemaas.nl

Overzicht subsidies
duurzaam (ver)bouwen
Wilt u uw woning of bedrijfsgebouw duurzaam bouwen of verbouwen?
Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen of

verbouwen van uw huis of bedrijfsgebouw.

gebruik maken van een lening met goede

Het overzicht van subsidies vindt u op onze

voorwaarden. U bespaart energie en u helpt

website (www.horstaandemaas.nl).

mee aan een beter milieu en een gezonde
woon- en werkomgeving.

Wilt u op de hoogte blijven van onze
subsidies rond duurzaamheid? Schrijf u

De gemeente heeft nu een overzicht van

dan via onze website in voor onze digitale

subsidies voor het duurzaam bouwen en

nieuwsbrief Duurzaamheid!

Wij bestrijden de eikenprocessierups
De eerste eikenprocessierupsen zijn weer gesignaleerd. De brandharen van de
eikenprocessierups kunnen vervelende gezondheidsklachten geven.
Om de overlast te beperken beginnen we

op onze website: www.horstaandemaas.nl

komende week met de bestrijding van de

Ook kunt u informatie vinden op de

eikenprocessierups. Kijk voor nadere informatie

website van GGD Limburg-Noord

over de bestrijding en aanpak van de overlast

(www.ggdlimburgnoord.nl).

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

America

Hegelsom

Melderslo

Graafsebosweg 4

Bosstraat 39

Blaktweg 32

Broekhuizen

Horst

Meterik

Hoogstraat 18

De herziening

Roothweg 14

Grubbenvorst

bestemmingsplan De Afhang

Sevenum

Wethouder Eric Beurskens bevestigde het laatste bordje op de paal, waardoor nu de 140km aan

Burg. Cremersstraat 13

Kronenberg

Midden Peelweg 3

ruiter- en menroutes in Horst aan de Maas ook zichtbaar is in het veld.

Past Vullinghsplein nabij nr. 1

Peelstraat ong.

De echtparen Coenders-Meijboom uit Broekhuizenvorst (foto links) en Rutten-Keijsers uit Horst (foto midden) waren afgelopen week 60 jaar getrouwd. Het echtpaar Laureijs-Hinssen uit
Grubbenvorst (foto rechts) vierde hun 65-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Ryan Palmen bracht een bezoek en overhandigde daarbij namens de gemeente een bos bloemen en een cadeau.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wat willen we met de arbeidsmigrant in Horst aan de Maas?
Op 16 april stond het conceptbeleid arbeidsmigranten 2019 op de
agenda van de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad over dit thema
sprak, kwam de heer Coesmans, voorzitter van de Regionale Adviesraad
Arbeidsmigranten, aan het woord die wees op de aandacht voor het
welzijn en toekomstperspectief van de arbeidsmigrant.
Het beleid dat nu gemaakt is,
is er, volgens hem, puur voor de
bedrijven. Wat dat betreft is de SP
het helemaal met hem eens. De
SP is in het algemeen van mening
dat arbeidsmigranten hier naartoe

gehaald worden om de lonen te drukken en arbeidskrachten binnen Europa
tegen elkaar uit te spelen. Eigenlijk
zouden alleen arbeidsmigranten in
Nederland toegelaten moeten worden,
als keihard aangetoond kan worden

dat het werk niet gedaan zou kunnen
worden door Nederlanders en onder
normale arbeidsvoorwaarden, dus niet
alleen op basis van flexwerk. Dat is
tevens een nationaal vraagstuk maar
binnen de grenzen van Horst aan de
Maas zou er een beleid moeten zijn
dat tegemoet komt aan de mensen
uit Horst aan de Maas, dus voldoende
huizen beschikbaar, geen overlast in
de buurt, de mogelijkheid om met
iedereen in de buurt sociale contacten

te onderhouden. En met respect voor
de arbeidsmigranten, dus geen uitbuiting, normale huisvesting en bovenal
de mogelijkheid bieden om de
Nederlandse taal te leren, op kosten
van de werkgever. Duidelijkheid over
de aantallen arbeidsmigranten in Horst
aan de Maas en over het aantal werklozen is noodzakelijk. Het stuk dat nu
door de verantwoordelijk wethouder
is geleverd, is ver onder de maat. Het
doet de SP wel deugd dat andere par-

tijen langzamerhand hun inzichten
ook beginnen aan te passen. Ook bij
hen horen we dat huisvesting geen
verdienmodel mag zijn en dat er een
bovengrens zou moeten zijn aan het
aantal arbeidsmigranten dat een
dorp kan verwelkomen. Misschien
is er dan toch nog hoop om op dit
thema iets te bereiken zodat we er
allemaal beter van worden.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Preventie bij mantelzorgers noodzaak
Preventie om mensen langer gezond en mobiel te houden moet een
veel grotere rol krijgen. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers uit
onze gemeente zich dan ook bij het Steunpunt Mantelzorg Horst laten
registreren. Van de waarschijnlijk 11.000 mantelzorgers binnen onze
gemeente hebben zich er pas 750 ingeschreven. En ondanks dat voelen
deze zich vaak onzichtbaar bij de gemeente.
Horst aan de Maas kent het
SamenWijzer-project, een project van
de gemeente, de GGD en Synthese
met als doel om preventief met alle
75-plussers in gesprek te gaan

omtrent het wonen, het leven en hun
gezondheid. Deze gesprekken worden
gehouden door vrijwilligers van
Synthese. Een mooi initiatief dat met
een kleine aanpassing ook passend

kan zijn voor mantelzorgers in onze
gemeente. Een goede samenwerking
met mantelzorgers is essentieel.
Mantelzorgers voelen zich ook in onze
gemeente vaak niet gehoord of
gezien. Ze missen ondersteuning,
voelen zich overbelast of hebben
behoefte aan advies. De bijeenkomsten die in onze gemeente plaatsvinden voor mantelzorgers kan een
(overbelaste) mantelzorger met volle
(zorg)agenda vaak niet bijwonen.

Mantelzorgers leveren een actieve en
structurele bijdrage aan de zorg voor
iemand uit hun naaste omgeving.
Mensen kunnen dankzij de mantelzorg
langer thuis blijven wonen en contacten met hun eigen vertrouwde kring
mensen onderhouden. Daarom is het
zaak hier nu extra aandacht aan te
gaan schenken. Dat komt dan iedereen ook ten goede. Gewoon. Doen.
Imke Emons,
VVD Horst aan de Maas

Koningsdag alle
vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Jeugdzorg in Horst aan de Maas
Afgelopen dinsdag hebben we het laatste onderzoek van de huidige
rekenkamercommissie vastgesteld. Het onderzoek ging over de jeugdzorg in Horst aan de Maas. Een onafhankelijk onderzoek waaruit blijkt
dat we in Horst aan de Maas zowel de uitvoering als ook het beleid sinds
2015 goed op de rails hebben. De financiële uitdagingen zijn helder in
beeld. En daar waar er inhoudelijke verbeterpunten mogelijk zijn, zijn
deze helder benoemd.
Echter één groep die onder de
jeugdzorg valt, komt nergens specifiek terug. Terwijl nagenoeg alle
inwoners er wel ergens een raakvlak
mee hebben: onze jongeren in de

leeftijd van het voortgezet onderwijs.
Ik noem ze even bewust niet meteen
pubers, omdat bij sommigen dit woord
een nare bijsmaak heeft. Het is nu
eenmaal niet de meest gemakkelijke

leeftijd, voor de jongeren zelf niet,
maar ook voor hun omgeving geeft
het vaak lastige situaties. Ze moeten
ook zo veel: goede punten halen op
school, een baantje zoeken, volwassen
reageren, sporten en ook nog gezond
eten. En ze mogen nog zo weinig:
leeftijd in uitgaansgelegenheden gaat
naar 18+, niet roken en niet drinken,
niet teveel op social media, enzovoort.
Laten we met ons allen een beetje
extra aandacht hebben voor deze jongeren en vooral ook alert zijn op juist

diegenen die extra hulp nodig hebben. Vanuit de verenigingen, vanuit
het onderwijs, vanuit de overheid,
vanuit het thuisfront, als werkgever en
vanuit de vriendenkring. Help elkaar
hiermee. Ben alert op signaleren van
buitensporig gedrag en eenzaamheid.
We beseffen het ons misschien niet,
maar eenzaamheid komt ook veel
voor op deze leeftijd.
Vaak is buitensporig gedrag of
eenzaamheid heel eenvoudig aan de
voorkant op te lossen of te voorko-

scheuren. Uiteraard een enorm probleem waar de inwoners zelf al lange
tijd flink mee bezig zijn. Er werd dan
ook gevraagd of de gemeenteraad
hier iets in kan betekenen. Er staat dan
ook een afspraak gepland om hier te
gaan kijken en ons te laten uitleggen
wat er aan de hand is. In de tussentijd heb ik van meer mensen in de
omgeving van de Peel vernomen dat
er problemen zijn met grondverzakkingen, door vernatting dan wel ver-

droging. Als volksvertegenwoordiger
wil ik een luisterend oor bieden aan
mensen die problemen ervaren door
de waterstanden van de Peel, en wil
ik (via het college) de betrokken en
verantwoordelijke instanties (provincie, Rijk en waterschappen) wijzen op
hun verantwoordelijkheid om schades
aan woningen, tuinen en dergelijke te
voorkomen.
Frenk Peeters,
CDA Horst aan de Maas

men door net wat extra aandacht
te geven: even een gesprekje, even
iemand in zijn kracht zetten. Indien
professionele hulp verder nodig is,
dan help elkaar met het doorverwijzen naar professionele hulp, het kan
ons allemaal overkomen. Laten we
proberen om onze jeugd samen
groot te brengen en niet proberen
om ze klein te krijgen.
Bianca van den Berg,
Fractie Essentie

Natte voeten
Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in 2018 hebben wij
ons voorgenomen om binnen een jaar alle kerkdorpen te bezoeken.
Tijdens deze bezoeken kan het dorp laten zien waar ze voor staat en
welke ambities ze heeft en welke uitdagingen er liggen.
Tijdens het bezoek aan
Griendtsveen werd duidelijk dat
dit ook een levendige kern is met
heel wat vrijwilligers die veel dingen graag zelf oppakken. Zoals de
aanpassingen aan hun gemeenschapshuis en de plannen voor een

zonneweide op het voormalige voetbal terrein. Maar er werd ook aandacht
gevraagd voor de problemen rondom
bijvoorbeeld de vernatting van de
Peel. Het waterpeil wordt dermate
verhoogd dat planten snel kapotgaan,
tuinen wegzakken en huizen gaan

Arbeidsmigranten: grip op maatschappelijke gevolgen
voor onze gemeente
D66+GroenLinks verwelkomt alle mensen die in Horst aan de Maas
komen werken. Wij zijn voorstander van internationale samenwerking
en een sterk Europa.
Er zitten wat ons betreft echter
grenzen aan economische vrijheid.
Zeker als die leidt tot puur eenzijdige
en laag gekwalificeerde werkgelegenheid. Deze grenzen geven we als
gemeente in het huisvestingsbeleid
dat begin mei wordt vastgesteld.
Als gemeente moeten we samenwerken met politie en inspectie om
negatieve gevolgen voor leefbaarheid en veiligheid voor migranten

en inwoners te voorkomen. Nu blijkt
bijvoorbeeld dat de politie de helft
van haar opsporingscapaciteit kwijt is
aan meldingen met migranten. Ook
zijn er problemen op gebied van zorg:
sommige periodes komen er tientallen
aanvragen binnen voor schuldhulpverlening van arbeidsmigranten die
tijdelijk geen werk hebben. Omdat we
niet weten hoeveel migranten er hier
zijn is het ook lastig om grip te krijgen

op de gevolgen. In de raad hebben
we daarom een aantal voorstellen
benoemd om het concept beleid dat er
nu ligt scherper te maken:
1 spreiding van locaties, of een
maximum aantal locaties toestaan.
2 De informatievoorziening voor
immigranten, omwonenden en de
raad verbeteren. Omwonden informeren voor principeakkoord en het woord
omgevingsdialoog veranderen in
‘voorlichtingsavond’. De raad zelf dient
actief geïnformeerd te worden op het
moment dat grootschalige vergunning
wordt aangevraagd.

3 Arbeidsmigranten mee laten
praten in een adviesraad.
4 Ondernemers gaan optimaal
afdragen en bijdragen, zoals leges.
Met deze maatregelen mogen we trots
zijn op onze bedrijven en migranten
die mogelijk maken dat we internationaal koploper zijn. Het belang van
arbeidsmigranten toont aan dat we
voor een sterk Europa moeten stemmen tijdens de Europese verkiezingen
op 24 mei.
Eveline Baas,
D66+GroenLinks

Kwaliteit heeft een naam

DAMESKLEDING
DAMESKLEDING (MAAT
(MAAT 36
36 T/M
T/M 52)
52)
WOONACCESSOIRES
WOONACCESSOIRES
Sandra
Sandra Rasing
Rasing
Venrayseweg
Venrayseweg 16b,
16b,5961
5961AG
AGHorst
Horst
Tel.
Tel. 06
06--235
235080
08096
96
www.facebook.com/pand16horst
www.facebook.com/pand16horst

Opruiming najaarscollectie:
1 stuk
2 stuks
40%ook
3 stuks
meer 50% korting
Pand16 mode
en30%
meer
past
bijofjou.

Vrijdag 27 april, Koningsdag, zijn
onze winkel en het terras geopend!
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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GEPLUKT René Hoogers
toen raadden ze me toch aan om te
stoppen. Dat deed zeker pijn, maar
ik heb wel geleerd om me er bij neer
te leggen. Er is niets aan te doen.”
Het voetbal helemaal loslaten kan
hij echter niet en inmiddels is hij de
fanatieke trainer van Sparta JO19 1.
“Ik heb mijn trainersdiploma daarvoor
gehaald en ik heb ook echt wel de
ambitie om door te groeien richting
de eerste elftallen”, zegt hij. Naast
sport- en natuurliefhebber, is René
ook een carnavalist in hart en nieren.
Carnaval werd hem met de paplepel
ingegoten. “Pap en mam zijn fanatieke carnavalsvierders”, legt hij uit.
“Dus dat zit er van jongs af aan al in.”

Streamer

Hij groeide op in Kronenberg en daar woont hij nog steeds. Hij is een natuurliefhebber en staat in zijn vrije tijd graag als voetbalcoach langs het
veld. Verder is hij er met carnaval altijd bij en dit jaar vormde hij met zijn vrouw Naomi zelfs het boerenbruidspaar. Deze week wordt René Hoogers (29)
geplukt.
René had in Kronenberg een fijne
jeugd. Hij ging in Kronenberg naar de
basisschool en vervolgde zijn weg op

het Dendron College in Horst op het
vmbo-t. “Daar heb ik een geweldige
tijd gehad, met een leuke klas met

PUZZEL

Sudoku

KOM WERKEN
BIJ 2 BRÜDER!

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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allemaal mensen uit de regio. Ik denk totaal zes keer geopereerd aan mijn
dat de leraren soms iets minder blij
knieën. Van mijn 14e tot mijn 22e
met ons waren, maar ik heb er heel
heb ik daar mee lopen sukkelen en
veel vrienden aan over gehouden.”
Na zijn tijd op het Dendron College
T
ging hij naar het Gilde in Venlo, waar
EE DE
PL UW RKT
M E
hij de mbo-opleiding Ondernemer
CO RNI RMA
VE UPE
Manager volgde. “En toen ben ik
S
eigenlijk meteen gaan werken”, zegt
René. “Ik ben niet gemaakt voor de
studie en ben liever in de praktijk
bezig.” Hij kwam in eerste instantie terecht als bedrijfsleider bij de
Jumbo in Nieuw-Bergen. Na een tijdje
vond hij een nieuwe uitdaging bij het
bedrijf Pure Ingredients. “Daar werk
ik nog steeds in de buitendienst, als
vertegenwoordiger. Ik probeer onze
producten bij supermarkten en groothandels op de plank te krijgen”, legt
hij uit. “En ik heb het er enorm naar
mijn zin. Ik ben veel onder de mensen
en dat heb ik het liefst.” Ook in zijn
vrije tijd is René graag onder de mensen, hoewel hij ook van de rustige
Wij zoeken:
natuur houdt. “Als kind ging ik bijna
(allround)
Verkoopmedewerkers
iedere woensdagmiddag vissen op
Medewerkers drogist
het kanaal met mijn vader. Dat doe ik
Vulploegmedewerkers
Kassamedewerkers
nu nog steeds graag. Verder wandel
Weekendhulpen / vakantiekrachten
ik graag door de bossen en is mounHoreca medewerkers zelfbediening
tainbiken een grote hobby.” Sport
speelt sowieso een grote rol in het
leven van René. Hij voetbalde tot zijn
22e, waarna hij in verband met blessureleed moest stoppen. “Ik ben in

In 2014 werd René adjudant van
prins Harrald I van carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas.
“In het jubileumjaar, dus dat was nog
extra speciaal.” Dit jaar breidde hij
zijn carnavalsloopbaan nog verder
uit en werd hij samen met zijn vrouw
Naomi, met wie hij afgelopen jaar
al trouwde, nog eens in de ‘onecht’
verbonden tijdens de boerenbruiloft.
Daar kijkt hij met een fijn gevoel op
terug: “We stapten met het uitkomen
in een zes weken durende sneltrein,
met ieder weekend activiteiten en
een geweldige groep.” René leerde
Naomi zeven jaar geleden kennen op
de kermis in Deurne en daar sloeg de
vonk over. “Naomi is vanuit Meijel
naar Kronenberg gekomen. Dat was
voor haar zeker niet altijd makkelijk,
maar gelukkig is ze wel blij dat ze de
keuze uiteindelijk gemaakt heeft.”
Dat is René zelf ook en hij ziet het
leven het liefst zo doorgaan zoals het
nu is. “Ik ben heel tevreden met alles
nu en heb eigenlijk niet echt doelen
voor mezelf. Ik leg de lat niet graag
hoog. Lol en plezier hebben, dat vind
ik het belangrijkst.”
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Wij bieden o.a.:
Unieke supermarkt in centrum Venlo
Moderne werkomgeving
Volledige vergoeding OV

Solliciteer via www.2bruder.nl
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aan
Arno Willemse

Plannen
Een planning maken of het
plannen zelf gaat bij mij niet
zo makkelijk. En eerlijk
gezegd denk ik niet dat ik de
enige ben.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Arno Willemse
13 jaar
Tienray
Citaverde college

Hoe ziet de wereld eruit als je 65
bent?
Ik denk dat er vliegende auto`s zijn en
dat alle pakketjes en pizza`s worden
bezorgd met drones. Zelf denk ik dat ik
dan ook zo`n vliegende auto heb.
Wat deed je het liefst als kind?
Ik was altijd met zand en water bezig.
Ik maakte mijn eigen modderpoel.
Daarin speelde ik met graafmachines.
Verder hadden we een kleine buggy
en een quad, waarmee ik veel crosste
in de tuin.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Graag zou ik boer willen worden.
Het liefst een boerderij met koeien en
veel op het land werken, dat lijkt me
heel leuk om voor altijd te doen.

Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik ben dit jaar jeugdprins van
‘Tiendere’. Ik vond het jammer dat
carnaval voorbij was en zou dit zo
nog eens willen overdoen. Het was
een geweldig feest vanaf het uitkomen.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn SIKU collectie. Deze bestaat
vooral uit tractoren en machines.
De Scania-vrachtwagen die ik met de
communie heb gekregen bewaar ik
altijd, want daarmee is mijn hobby
begonnen.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Om naar Citaverde te gaan. Ik heb
getwijfeld over het Dendron of
Citaverde. Nu blijkt dat Citaverde helemaal bij mij past.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik profielvak

groen. Daar ben je veel bezig in de
tuin en aan het werk. Het stomste
vak vind ik mens en maatschappij.
Dat vind ik best saai.
Wat is je favoriete hobby?
Graag ga ik op mijn mountainbike
crossen in de bossen. In ons bosje ben
ik een eigen crossbaan aan het maken
met heuvels en bochten. Verder zit ik
op drumles, wat ik ook leuk vind om
te doen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Samen kunnen spelen. Elkaar kunnen
vertrouwen en voor elkaar klaar staan,
dat is denk ik echt het belangrijkste
Hond of Kat?
Een hond. We hebben altijd een
hond gehad. Helaas is Duco overleden. Ik hoop dat we een nieuwe hond
krijgen en het liefste zou ik een herder
willen.
Dag of nacht?
Ik vind de dag het leukste omdat het

dan licht is. Dan kan ik buiten van alles
doen. Ik ben blij dat het nu `s avonds
weer langer licht is.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je deze
gebruiken?
Dan zou ik willen kunnen vliegen.
Dan kan ik overal snel naar toe gaan
en kan ik alles zien van bovenuit.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Tractorrijden. Dan kan ik bij een boer
gaan werken. Dat wil ik al heel lang
en heel graag.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Het ligt eraan met wie ik wegga.
Met mijn vader te vroeg en met mijn
moeder net op tijd of te laat. Zelf ben
ik op tijd.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Twee keer zo slim. Want je bent al
mooi zoals je bent.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

& kunststof kozijnen
Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

Nu de examens eraan
komen is het van uitermate
belangrijk dat ik en alle andere
aankomende studenten een
goede planning hebben en die
ook volgen. Helaas is dat nog
wel een hele grote klus. Het jaar
is eigenlijk al afgelopen en de
meeste hebben zich al voorbereid op komend jaar. Nu eindelijk ook weer de zon doorkomt
en het lekker weer is, is het nog
lastiger om motivatie te vinden
om een planning te maken en
om te gaan leren. En om het
nog erger, of beter, te maken is
het ook nog vakantie.
Persoonlijk doe ik natuurlijk het
liefste helemaal niks tijdens de
vakantie. Gelukkig beginnen
mijn examens pas een week
later, waardoor ik toch nog een
extra week heb. Om uit te
stellen of juist om te leren. Een
paar tips die ik heb gevonden
om motivatie te vinden om een
planning te maken en om je aan
jouw planning te houden is
vooral vroeg en klein beginnen.
Eis niet op dat je gelijk al alles
kan en beloon het als je iets
hebt gehaald. Zorg er dus niet
voor dat je teveel op je lijstje
zet voor maar één dag. En als je
dan een keer iets te veel op je
lijstje hebt staan, kun je het
verzetten naar een dag later,
omdat je dan toch vroeg genoeg
begonnen bent. Vergeet jezelf
ook niet te belonen als je iets af
hebt gekregen. Dat geeft veel
motivatie als je van tevoren al
iets hebt om naar uit te kijken.
Ik hoop dat iedereen die moet
leren voor de examens hier iets
aan heeft gehad. Leer ze!
Jélena
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Met acht goals

Sporting verliest
ruim van Grashoek

Motorcrosswedstrijden
in Horst
Op circuit de Reulsberg in Horst organiseert MCC de Streekrijders op zondag 28 april motorcrosswedstrijden.
De wedstrijden tellen mee voor het nationaal kampioenschap.

Door: voetbalvereniging Sporting ST
De voetbalmannen van Sporting ST speelden op zaterdag 20 april
een wedstrijd tegen Grashoek in de klasse 5D. Sporting verloor de
wedstrijd in Grashoek ruim met 6-2.
In de 2e minuut moest Rik al aan
de noodrem trekken waar geel voor
staat, Grashoek kreeg een vrije trap
aan de rand van het zestienmetergebied. Grashoek scoorde, maar het
was buitenspel dus hij werd afgefloten. In de tegenaanval erna scoorde
Marco Cornelissen via een fijne
steekbal van Pim Smits 0-1 binnen.
Grashoek kwam in de 12e minuut al
op 1-1 door Erwin Pijnenburg.

Doelpuntenregen
Niemand van Sporting stapte
uit om zijn schot te blokken. Na
23 minuten spelen kwam Sporting
weer bijna op voorsprong, maar
Marco plaatste de bal net naast
de paal. Net voor de rust scoorde
Bas Gloudemans de 2-1 vanuit met
een kopbal uit een goed genomen
corner. Uit de aftrap daarna leed
Sporting balverlies op het midden-

veld en vanuit een goede voorzet
kopte weer Bas Gloudemans de
3-1 binnen. Devin had in het begin
van de tweede helft een aantal
goede reddingen in huis. Hierna
kwam Sporting met een aantal
goede kansen waaronder een te
laag geplaatste lob van Thijs. In de
52e minuut maakte Rik een overtreding op randje zestienmetergebied. Scheidsrechter Kuijpers vond dit
een gele kaart waard. Dit was al de
tweede voor Rik, dus kon hij vroeg
douchen. Toch probeerde Sporting
ST met tien man dapper te voetballen, maar kwam Grashoek na een
lange bal op 4-1. Pim Smits maakte
in minuut 62 een heerlijke goal vanuit een voorzet meteen op de schoen
in de hoek de 4-2. Sporting ST was
aan het eind van de wedstrijd moe
gestreden. Grashoek maakte hierdoor de 5-2 en de 6-2.

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!

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

We zijn van 27 april t/m 5 mei alle dagen open

Zoals Storm Alards uit Kronenberg die
meedoet bij de Junioren. De training
begint om 09.00 uur, de eerst wedstrijd van de dag start om 11.30 uur.

Aftrap WK vierspannen
in Kronenberg
Onder grote belangstelling werd
in de VIP-paviljoen van Horse Driving
Kronenberg het WK-logo onthuld.
De gasten kregen een vooruitblik op
het programma. Daarnaast kwamen
diverse sprekers vanuit de organisatie, sport en overheid aan het woord.
Gedeputeerde Ger Koopmans en Jan
Janssen van de Stichting Limburg

Paardensport gaven in een interview toelichting over het belang van
het WK in Limburg. IJsbrand Chardon,
WK Limburg2020-ambassadeur, vertelde over zijn successen en voorbereidingen op dit zevende WK vierspannen
in eigen land. De bijeenkomst werd
gepresenteerd door Sander Kleikers,
die tijdens het WK enkelspannen en

paramennen 2018 in Kronenberg de
presentatie van de openingsceremonie ook al voor zijn rekening nam.
Na afloop van de bijeenkomst kregen
de gasten een rondleiding over mensportbeurs Paard&Koets. Ook konden
zij de vierspanmarathon aanschouwen
die werd verreden op de terreinen van
Grandorse.

SV Melderslo - DAKOS 1 Someren

Korfbalsters winnen in
moeizame wedstrijd

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Midden in de natuur
Bosbrasserie

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
Voor de korfbalsters van SV Melderslo 1 stond op maandag 22 april, tweede paasdag, de eerste veldwedstrijd
op het programma. De wedstrijd werd gespeeld tegen DAKOS 1 uit Someren op sportpark De Merel in Melderslo.
De eindstand werd 7-5.

Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen

Wandelen

MX 2 Junioren, Open Junioren,
Senioren, Open senioren, Open
Nationalen en de Open Inters om de
titel. Ook lokale rijders nemen deel.

In Kronenberg vond op zaterdag 20 april de officiële aftrap plaats voor het Wereldkampioenschap vierspannen. Van 2 tot en met 6 september 2020 organiseert Horse Driving Kronenberg het evenement op de terreinen
van Grandorse in Kronenberg.

www.mens-en-relatie.nl

Fietsen

Er staan dit jaar zes klassen aan
de start. Horst heeft een zwaar
zandcircuit dat niet iedere crosser
makkelijk vindt. Dit jaar strijden de

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift

Beide ploegen begonnen niet heel
fel aan de wedstrijd. Het was warm en
het was na een intensieve zaalcompetitie ook weer wennen aan de grasondergrond. Dat was bij beide ploegen te
merken. Het was DAKOS dat pas na een
minuut of tien op een 0-1 voorsprong
kwam, maar SV Melderslo trok de stand
al snel gelijk. Daarna bleven de teams
moeite houden met het vinden van de
korf. Beide stonden verdedigend aardig
goed, wat het scoren moeilijk maakte,

en ook de wind speelde een rol. Het
was SV Melderslo dat bij rust met 3-2
voor stond.

Niet spannend
Na rust breidde SV Melderslo die
voorsprong iets verder uit, al ging het
nog steeds moeizaam. De ploeg kwam
op 4-2 voor en wist later in de wedstrijd ook een gat van drie doelpunten te trekken, 7-4. Aanvallend bleef
het lastig voor beide ploegen, maar SV

Melderslo had in de tweede helft wel
een duidelijk overwicht. Met nog zo’n
vijf minuten op het scorebord leek de
wedstrijd wel gespeeld. DAKOS wist
via een afstandsschot de 7-5 nog te
maken, maar echt spannend werd het
niet meer en zo bleven de twee punten
in Melderslo. Niet de beste wedstrijd,
maar ook die moeten gewonnen worden. SV Melderslo blijft op een eerste
plaats staan in de Overgangsklasse,
drie punten boven de tweede plaats.
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Promotie VC Athos dames 3
Door: volleybalclub Athos
VC Athos dames 3 uit Sevenum vertrok zaterdag 20 april vol goede moed naar Gennep, waar hen een driekamp wachtte. Van te voren werden de verwachtingen besproken: was er kans op promotie? Ja, promotie werd
veilig gesteld.
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Blessure Thom Derks

ZSV morst belangrijke punten tegen
Wittenhorst
Door Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Wittenhorst speelde op zaterdag 20 april tegen kampioenkandidaat
ZSV uit Zeilberg. De Horster voetbalmannen wonnen met 1-3.

De eerste wedstrijd had het team
rust. Dé kans om de tegenstanders dus
eens goed te observeren. Olsredlem
DS3 en Vocala DS4 namen het tegen
elkaar op. Twee aan elkaar gewaagde
tegenstanders, waarbij de derde set
moest beslissen wie de eerste wedstrijd zou winnen. Het werd Vocala, de
dames uit Oeffelt die tegen degradatie
streden deze dag. Daarna was het de
beurt aan Athos. De eerste wedstrijd
namen ze het op tegen de dames van
Olsredlem uit Melderslo. Het beloofde
een spannende wedstrijd te worden.
Al gauw pakten ze de voorsprong,
iedereen zat er lekker in en er werden mooie punten gemaakt. De dames

van Olsredlem raakten vermoeid en de
eerste set harkten ze binnen. Vol zelfvertrouwen begonnen ze aan de
tweede set. Waar Olsredlem het licht
weer zag, was Athos de lichtschakelaar
kwijt. Steeds meer punten gingen naar
de tegenstander, en telkens kwamen
ze niet ver genoeg bij om een voorsprong te pakken. Olsredlem ging er
uiteindelijk met de tweede set vandoor. Een derde set moest bepalen of
Olsredlem nog kans maakte op promotie naar de tweede. Een ding was
zeker, zonder een voorsprong in het
begin van de set op te bouwen, zou het
een lastige opgave worden. Maar het
lukte, Athos pakte de derde set en

won de eerste wedstrijd. Meteen door
met de tweede wedstrijd. De druk lag
extra hoog. De eerste set ging net als
de eerste wedstrijd soepel, de tegenstander was gespannen, waar zij van
konden profiteren. Ze wonnen de eerste set. De dames uit Oeffelt dachten
van niet, een goeie servicebeurt van de
tegenstander zorgde ervoor dat Athos
meteen met een achterstand kreeg te
maken. Het lukte niet deze achterstand
in te halen, voor de tegenstander de
set won. De derde en allerlaatste set
moest beslissen of Athos promoveerde
of niet. Alles geven was het motto, en
dat deden ze ook. Promotie naar de
tweede klasse was een feit.

Het begin gaf aan dat de kampioenkandidaat meteen korte metten wilde maken met Wittenhorst.
Zo schoot Marco Manders net naast.
De grootste mogelijkheid was voor
aanvaller Maarten Kuunders die
doelman Sjors Witt als spelbreker
tegenkwam. Echter dezelfde speler
kwam als een duveltje uit de doos
bij de bal en rondde koelbloedig af,
1-0. Deze achterstand kwam in deze
fase bij Wittenhorst niet goed aan.
ZSV was op de goede weg. De ploeg
van Ton Kosterman herstelde zich
wonderwel. Na enkele minuten
glipte Joost van Rensch uit de verdediging. Zijn schot betekende ineens
de gelijkmaker, 1-1. Een geweldige
meevaller. Tot aan de rust gebeurde
er niet veel meer.

Mooie aanval
Na de pauze kwamen de bezoekers erg goed uit de startblokken. Alle schroom werd opzij gezet.

De thuisploeg kon met moeite in hun
ritme komen. De achterhoede van
de Horstenaren had de zaken goed
voor mekaar. Omdat Sjors Witt ook
prima keepte, was een doorboring
erg moeilijk. Aan de andere kant konden de oranjehemden profiteren van
enkele goede aanvallen. In de 68e
minuut kreeg Michael Hanssen het
op zijn heupen. Hij rondde een mooie
aanval vakkundig af, 1-2. Toen in
de 80e minuut Joost van Rensch vrij
voor het doel werd gezet kon hij
fraai de latere eindstand van 1-3 op
het scorebord zetten. Enkele schoten van onder andere Joep Beurskens
en Thom Derks kregen geen verdiend loon. Het eerste elftal kon
prima het einde halen. Een mooie
zege was het verdiende loon, maar
Wittenhordt eindigde met een domper. Na de wedstrijd werd een domper voor Wittenhorst werkelijkheid.
Thom Derks moest namelijk met een
ernstige blessure het veld verlaten.

Druk paasweekend

Sporting ST
wint van VCH
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Sporting ST uit Swolgen en Tienray kreeg maandag 22 april de
Venlose club VCH op bezoek. Voor beide teams was het de tweede
wedstrijd dit paasweekend. Het werd 3-1.
De thuisploeg moest starten zonder de geschorste Rik
Miltenburg, die zaterdag twee keer
geel te zien kreeg. Na een kleine
twintig minuten kwamen de gastheren verdiend op voorsprong.
Een schot van Pim Smits viel via de
keeper recht voor de voeten van
Kevin Goldschmidt. Een eitje voor de
spits, 1-0. Net na de goal kwam VCH
er dreigend uit. Het schot ging voorlangs. Ook uit een vrije trap kwam
groot gevaar. Doelman Devin de
Swart was op z’n hoede en keerde
de kopbal uitstekend. Een half
uur later was het raak voor Marco
Cornelissen, 2-0.

Schoolkorfbaltoernooi Horst
aan de Maas
Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi Horst aan de Maas vond woensdag 17 april plaats. Het toernooi werd georganiseerd door korfbalverenigingen SV United, SV Lottum, SV Oxalis en SV Melderslo.
Net zoals voorgaande jaren werd dit toernooi gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo. Tijdens
deze middag maakten basisschoolleerlingen weer kennis met de korfbalsport. Ongeveer 200 jongens en meisjes, verdeeld over 38 basisschoolteams, streden deze middag om prijzen in een kleine
competitie tegen leeftijdsgenoten. De wisselbeker ging naar Kindcentrum STip in Swolgen.

Pim Smits
gewisseld
Vlak voor rust kregen de bezoekers de grootste kans van de eerste helft. Voor een leeg doel wist
de spits echter het doel volledig te
missen. In de rust bleef Pim Smits
in de kleedkamer achter. Zijn standin Sven Kerstjens kon bijna meteen
door de verdediging heen slalommen. Op de rand van het zestienme-

tergebied werd hij toch nog gestopt
door de centrale verdediger van
VCH. Een kleine tien minuten in de
tweede helft kon Sven Beurskens
uithalen nadat Marco Cornelissen
een kopduel won. De doelman van
de gasten stond in de weg. Uit de
corner die daarop volgde wist Jur
Janssen de bal ineens op de schoen
te nemen. Zijn inzet werd net voor
de lijn weggehaald. Sven Kerstjens
kreeg na een klein half uur de kans
de wedstrijd in het slot te gooien.
Na goed doorzetten kwam hij een
op een met de doelman, maar zijn
poging werd goed gepakt. Goalie
Devin de Swart wist zich even later
weer te onderscheiden door in een
rechtstreeks duel met de spits als
winnaar uit de strijd te komen.
Met nog een paar minuten te gaan,
verdiende Jur Janssen een penalty,
nadat hij door had gezet op de laatste man. Sven Beurskens wist wel
raad met deze buitenkans en liet
de doelman eieren zoeken, 3-0. In
blessuretijd kwam VCH nog terug tot
3-1. Een terugspeelbal was te kort,
waarna de spits van de bezoekers
makkelijk kon scoren.
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Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Eén punt in twee wedstrijden

Moeizaam weekend GFC’33
Door: voetbalvereniging GFC’33
Voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst speelde zaterdag 20 april thuis tegen DEV Arcen. Deze wedstrijd
werd verloren met 3-4. Op Paasmaandag 22 april speelde GFC’33 uit tegen America, het werd 2-2.

Rolpoorten

Sander Heijnens (GFC’33) kopt de bal op Jasper
van der Weegen die de 3-2 binnen kan tikken
Arcen maakte in de eerste helft
uitstekend gebruik van de door GFC’33
geboden ruimte en kwam verdiend
op een 0-2 voorsprong. Na rust herpakte de ploeg uit Grubbenvorst zich
en binnen een half uur stond het 3-2
door doelpunten van een uitstekende
Thei Breukers, Joost Relouw en Jasper
van der Weegen. Vijf minuten voor tijd
kwam Arcen na een onnodige overtreding via een prachtige vrije trap
terug tot 3-3. Aanvoerder Wouter van
Denzen van GFC’33 kreeg zijn tweede
gele kaart en moest het veld verlaten. Arcen zette alles op alles om in
de laatste minuten nog tot winst te
komen. In de 8e minuut van de extra
tijd gaf de scheidsrechter Arcen een
strafschop, die verder niemand had

gezien. Zo verloor GFC’33 ongelukkig
met 3-4.

Vlagsignaal
genegeerd
Twee dagen later op Paasmaandag
trokken de Grubbenvorstenaren naar
America. Ook hier trof GFC’33 een
tegenstander die compact verdedigde
met twee blokken van vier spelers
en gokte op een uitbraak via de twee
snelle spitsen. GFC’33 oogde vermoeid
en er was veel tape te zien op de
benen om de spieren in het gareel te
houden. Het plan van America werkte
goed en de ploeg kwam twee keer op
voorsprong. Tussendoor scoorde Thei
Breukers met een mooie actie de 1-1.

Vlak voor rust negeerde de scheidsrechter terecht een vlagsignaal van de
Americaanse grensrechter, toen Cedric
Bramkamp de 2-2 binnen tikte. Op het
warme en droge veld hadden beide
ploegen inmiddels wel hun kruid
verschoten. Er waren nog wat kleine
kansen, maar het bleef uiteindelijk bij
een terecht gelijkspel. Daarmee moest
de gehavende ploeg uit Grubbenvorst
genoegen nemen met maar één punt
uit twee paaswedstrijden. Op de
lange lijst van blessures kwam helaas
ook weer Jur Scheres, die in America
opnieuw last kreeg van zijn hamstring.
Enig lichtpuntje was de terugkeer op
het veld van Bram Martijn, die zijn
eerste minuten kon maken na een slepende buikspierblessure.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Horst centrum € 10,00
America buitengebied noord € 10,50
bedragen per week

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

VC Trivia: drie kampioenen
uit één gezin
VC Trivia kent dit volleybalseizoen drie kampioenen uit één gezin: Nicole Tacken (recreanten
damesteam 4) en haar dochters Meike Tacken (Meisjes C1) en Anne Tacken (Team 61). De dames
kunnen samen met alle andere kampioenen op zondag 26 mei gefeliciteerd worden tijdens de
kampioensreceptie van VC Trivia.
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Tegen Liessel

Matig begin tweede helft
nekt SV Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
SV Melderslo 1 speelde op maandag 22 april thuis tegen Liessel 1. De voetbalmannen uit Melderslo verloren
de wedstrijd na een gelijkspel in de rust met 1-2.
Beide teams begonnen de eerste helft voorzichtig. Liessel kwam in
de eerste 10 minuten twee keer door
op rechts. Dit bracht verder geen echt
gevaar. In de 9e minuut was de eerste
kans voor Melderslo. Bart Theeuwen
raakte de bal niet echt lekker en de
keeper van Liessel kon deze bal makkelijk keren. In de 35e minuut viel
de bal vanuit een vrije trap voor de
keeper van Liessel. Deze moest grabbelen, maar de jongens van Melderslo
konden net niet het laatste zetje
geven voordat hij de bal oppakte. In
de 38e minuut kwam er een heerlijke bal van Stan van de Pas op Bart

Verheijen. Via een mooie aanname en
een hard schot, ging de kans over. De
teams ging met 0-0 de rust in. Er was
voor Melderslo goede hoop voor de
tweede helft. Tegen de verwachtingen
in startte de thuisploeg niet sterk. In
de derde minuut van de tweede helft
kwam via een corner de bal terecht
bij een speler van Liessel. Hij kreeg
de tijd om te schieten vanaf twintig
meter. Deze bal belandde in de linkerbovenhoek, 0-1.

0-2 in rebound
Nog geen 10 minuten later verloor
Bart Verheijen de bal op het midden-

veld. De aanval werd ingezet door
Liessel, er kwam een schot en keeper
Bas van Westerveld redde de bal uit
de goal. Via de rebound kwam Liessel
op een 0-2 voorsprong. In de blessuretijd kreeg SV Melderslo nog een
indirecte vrije trap op 20 meter van
de goal. Bart Verheijen tikte hem naar
Bart Theeuwen die hem snoeihart
naar de linker hoek schoot. Door een
redding van de keeper van Liessel,
werd deze kans gestopt. De corner
die daar opvolgde werd door Jeroen
Gubbels binnen de 16 meter gebracht.
Bram Keiren kon deze kans via zijn
hoofd binnenkoppen, 1-2.

Koningsschieten
Griendtsveen
Door: handboogvereniging Griendtsveen’s Uitspanning
Bij handboogvereniging Griendtsveen’s Uitspanning werd paaszondag geschoten om de koningstitel. Deze
wedstrijd gaat over 60 pijlen, 30 voor de middag en 30 na de middag.
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Wittenhorst klopt
wederom ZSV
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst speelde op paasmaandag haar tweede wedstrijd tegen ZSV uit Zeilberg. Ook deze
leverde een overwinning op.
Vooraf was het voor trainer
Ton Kosterman en staff puzzelen
hoe de oranjemannen aan moesten treden. Inkijk in de blessurelijst
bij Wittenhorst leverde een achttal
mutaties op. En dan vier wedstrijden spelen in negen dagen lijkt en
is teveel van het goede. Op deze
hete paasmaandag was het bovendien moeilijk voetballen. Het eerste
begin was voor kampioenskandidaat ZSV. De nederlaag van zaterdag
(1-3) was nog niet verwerkt. Pas in
de 8e minuut kwam een aanval van
de thuisclub richting het Zeilbergse
doel. Wittenhorst leek toen de goede
richting gevonden te hebben. Bij een
overtreding mocht Luc van Kuijck
deze vrije trap nemen. Goed gemikt
kwam de bal op het hoofd van
Michael Hanssen die vrij kon inkoppen, 1-0. ZSV wilde maar kon niet
voor meer gevaar zorgen. De hele
achterhoede en uiteraard doelman

stonden voor de pauze garant dat
de tussenstand van 1-0 in stand
bleef. Na de pauze moest rechtsachter Tom Zanders in de kleedkamer achterblijven. Gelukkig kon Bart
Spreeuwenberg partij geven. In het
veld gebeurde er eigenlijk niet veel.
ZSV vocht voor de gelijkmaker maar
slaagde hier vooralsnog niet in. Een
keer moest Bart Spreeuwenberg op
de doellijn redding brengen. Aan de
andere kant leek Joost van Rensch de
stand te verdubbelen. De doelman
stond succes in de weg. In de slotfase moest door pijntjes en warmte
nog enkele malen gewisseld worden. De scheidsrechter floot pas af na
bijna 10 minuten. De zege bleef dus
voor de Horstenaren. De derde achtereenvolgende zege was een feit.
Donderdag 25 april is nog de halve
finale van de beker tegen Groene
Ster thuis om 20.00 uur en zondag
28 april de topper thuis tegen Venray.

Hegelsom weet
weer wat winnen is
Door: Roel Beerkens, voetbalvereniging VV Hegelsom
De Hegelsomse voetbalmannen speelden op paasmaandag 22 april
een wedstrijd tegen hekkensluiter VVV’03 uit Venlo. Hegelsom won
thuis op Sportpark Wienus met 2-0.

De titelverdediger Jasper Lemmen
liet er geen gras over groeien en liet
in het eerste gedeelte al zien dat hij
weer alles in de hand had. Hij schoot
voor de middag 277 punten bij elkaar,
22 punten meer dan de nummer twee
Vera Crommentuijn met 255 punten.
Jasper Lemmen liep na de middag verder uit. Bij de veteranen ging het er
iets spannender aan toe.

Henk Bos schoot voor de middag
252 punten evenals Antoon Lemmen
252 en Christian van Bommel 250
punten. Jasper Lemmen werd koning
met 547 punten. Prinses was Vera
Crommentuijn met 506 punten.
Hoogste veteraan was Henk Bos met
503 punten, hoogste jeugd Bart van
de Sterren met 448 punten.
Derde werd Christian van Bommel

(495 punten), vierde Peter
Spreeuwenberg met 489 punten,
vijfde Antoon Lemmen met 475 punten en zesde Robin Theeuwen met
473 punten.
De zevende plek was voor Frans
Maas met 461 punten, achtste Bennie
van Limbeek met 434 punten. Bij de
jeugd werd Brandon Willems tweede
met 441 punten.

In de rommelige eerste helft was
het speloverwicht weliswaar voor
Hegelsom, maar zijn in eerste instantie de grotere kansen voor de geelzwarten. Halverwege de eerste helft
leek de 0-1 een feit, maar Damian
Linders wist op het nippertje nog
redding te brengen op de doellijn.
Vlak voor rust leek Hegelsom dan
toch op voorsprong te komen wanneer een corner door een speler van
VVV’03 in het eigen doel gewerkt
leek te worden. De Venlose doelman wist de bal nog te keren, maar
de vraag was of de bal de lijn niet al
gepasseerd had? De scheidsrechter
vond in ieder geval van niet en dus
werd met een 0-0 stand de kleedkamer opgezocht.

Twee penalty’s
In de tweede helft bleef
Hegelsom aandringen en werden
de uitbraken van VVV’03 steeds
spaarzamer. Hegelsom kreeg enkele

kansen, maar deze werden niet
benut. Aan de andere kant grepen
in één aanval zowel Niek Peeters
als Patrick Kellenaers adequaat in
bij een hachelijke situatie voor het
eigen doel. Uiteindelijk werd het
toch 1-0 voor Hegelsom. Juul Janssen
passeerde op de achterlijn zijn man
en werd daarna met een sliding
naar de grond gewerkt, penalty
Hegelsom. Djen Verkoelen wist wel
raad met dit buitenkansje en ramde
de bal onhoudbaar in de linkerhoek. 10 minuten voor tijd gooide
Hegelsom de wedstrijd vervolgens
in het slot. Het was opnieuw Juul
Janssen die onreglementair werd
afgestopt in het zestienmetergebied.
Djen meldde zich opnieuw achter de
bal en ramde hem deze keer via de
andere hoek binnen. Na de 2-0 was
de wedstrijd min of meer gespeeld.
Er kwamen nog wel wat kansen voor
met name VVV, maar Joris Hagens
wist zijn doel schoon te houden.

zaterdag 27 April lentefestival - koopzondag
zondag 28 april koopzondag
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Agenda t/m 02 mei 2019
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26
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Borduurcafé

Oranje Gezinsfietstochten

Open Tuin

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

Tijd: 09.00-13.00
Organisatie: TWC Oranje Horst
Locatie: De Schutroe Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: fam. Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41 Hegelsom

Koningsnacht met Pigtail

Garagesale

Peelmuseum geopend

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 11.00-14.00 uur
Locatie: wijken In de Riet en Middeldijk Horst

Tijd: 13.30-16.30 uur (woensdags en zondags)
Locatie: Peelmuseum America

Koningsnacht

Oranjefeest

Op zien zondaags

Tijd: 20.00 uur
Locatie: cafés Sevenum

Tijd: 11.00-20.00 uur
Organisatie: Oranjecomité Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Koningsnacht op het
Wilhelminaplein
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

za
27
04

zo
28
04

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

Koningsdag

Aspergerie

Tijd: hele dag
Locatie: hele gemeente

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

Oranjetocht toertochten

Quirinus Paardenzegening
Horst aan de Maas 800

Tijd: 07.30-09.00
Organisatie: TWC Oranje Horst
Locatie: De Schutroe Horst

Open bedrijvendag

Tijd: 09.00-14.00 uur
Organisatie: TWC Oranje Horst
Locatie: De Schutroe Horst

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: stichting Brood en Plank, OVA en
dorpsraad America
Locatie: begin Tielen-Camps Interieurbouw America

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

Voor al uw tuin- en bouwhout
WALKING
BOOTCAMP
Houthandel & Timmerbedrijf

Rene van
Ophoven v.o.f.
In mei start een nieuwe groep
Walking Bootcamp in Horst.

Meer weten, kijk voor informatie
op www.ageia.nl Of neem contact
op info@ageia.nl / 06 44 01 48 36

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

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

RUIME KEUS LAGE PRIJS
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

Houthuizermolen geopend
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen Lottum

Henri Vullinghs terug
Horst aan de Maas 800
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein Grubbenvorst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Rijhal Hoogveld Lottum

Fietsenmarkt

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

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

Ouder dan dertig jaar

Oldtimer Peelrit door
Griendtsveen
Motonostalgia uit Griendtsveen organiseert op zondag 9 juni, eerste pinksterdag, een oldtimerrit. Deze
Oldtimer Peelrit is voor alle brommers, motoren en auto’s ouder dan dertig jaar.
Het inschrijven voor de Peelrit
begint tussen 09.00 en 10.00 uur aan
de Helenaveenseweg 10 in

Griendtsveen. Vanaf 10.00 uur vertrekt
de Oldtimer Peelrit vervolgens en trekt
deze via een bepijlde route door het

gebied. Koffie, vlaai en broodjes zijn
aanwezig en na afloop van de rit is er
friet met ‘Gebbel’.

Kopen en verkopen

Vogelmarkt- en café Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert op zondag 28 april weer de maandelijkse vogelmarkt in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
Op deze markt kan men vogels
kopen en verkopen en is er meer
informatie te vinden over het houden van vogels.
Daarnaast kunnen vogelbezitters

de nagels van hun eigen vogel laten
knippen. Vogels mogen alleen aangeboden worden in daarvoor bestemde
kooien (maximaal twee vogels per
kooi).

Duiven en kwartels zijn niet toegestaan zonder inentingsbewijs. Neem
voor meer informatie contact op met
Henk Branje via 06 55 87 61 49 of
hbranje@ziggo.nl

Tablet Café in de bibliotheek
In de bibliotheek van Horst vindt op zaterdag 25 mei het maandelijkse Tablet Café plaats. Het accent ligt op
de uitwisselingen van ervaringen op informele wijze. Het Tablet Café duurt van 10.00 tot 13.00 uur.
De bezoekers kunnen bij een kop
koffie tips, trucs en apps met elkaar
delen. Denk hierbij aan het installeren van apps, e-books binnenhalen,
registratie van de tablet, e-mailadressen koppelen aan de tablet, Skype
downloaden en handige programma’s
en trucjes om alles uit de tablet te
halen. Ervaren tabletbezitters kunnen

tijdens deze dag hun kennis delen
met de minder ervaren gebruiker en
ter ondersteuning is er ook een vrijwilliger aanwezig. Ook tips voor de
e-reader en smartphone komen aan
bod. “Het Tablet Café blijkt vooral
effectief voor senioren die vastlopen
tijdens het gebruik met hun apparaat.
Ze worden weer op het goede spoor

gezet zodat ze vervolgens zelfstandig
verder kunnen met het gebruik van
hun tablet”, aldus de organisatie.
Het Tablet Café vindt plaats op
iedere eerste zaterdag van de maand.
Bezoekers wordt verzocht hun tablet,
smartphone of e-reader en hun
Apple- of Google Playstore-id mee te
nemen.

25
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
26 t/m 28 april 2019
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65
29 april t/m 2 mei 2019
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

Muziekvereniging Tienray en Gemengd Koor Tienray

Dodenherdenking in Tienray

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

In de kerk van Tienray wordt op zaterdag 4 mei een herdenkingsdienst gehouden in het kader van de nationale Dodenherdenking. Deze dienst vindt plaats om 19.00 uur en wordt opgeluisterd door Muziekvereniging
Tienray en Gemengd Koor Tienray.

10.30
Han Geurts, wethouder van de
gemeente Horst aan de Maas, leerlingen van Kindcentrum STip TienraySwolgen, Jongeren van KANZ junior
Tienray en pastoor Ruud Verheggen
leveren een bijdrage aan deze herdenkingsdienst. Ook dit jaar zijn veteranen
aanwezig die eerder uitgezonden zijn

geweest naar andere plaatsen in de
wereld. Omdat in 2019 wordt gevierd
dat we 75 jaar bevrijd zijn, wordt ook
daar extra aandacht aan besteed. Een
spandoek met een foto van de eerste tank die Tienray op 25 november
1944 binnenreed, krijgt een plaats in
het centrum van het dorp. Na een stille

tocht naar het Oorlogsmonument op
het Hanna van de Voortplein wordt de
herdenkingsdienst afgesloten met de
kranslegging, twee minuten stilte en
het spelen van The Last Post en het
Wilhelmus. Aansluitend kan er een kop
koffie of thee gedronken worden in
Dienstencentrum Zonnehof in Tienray.

Gezamelijke collecte Melderslo

09.30

De collecteweek van de gezamenlijke collecte van Melderslo is geweest. In totaal is er 7.912,34 euro opgehaald bij alle huishoudens.

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Collectanten konden zelf aangeven welk bedrag voor welk goed
doel wordt geschonken. Na de telling van vorig jaar zijn er nog een
aantal enveloppen binnengekomen. Die zijn er dit jaar bij opgeteld.
Goede doelen waaraan dit jaar gedo-

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

neerd kon worden waren Alzheimer
Nederland, Brandwondenstichting,
Diabetesfonds, Handicap NL,
Het Nederlandse Rode Kruis, KWF
Kankerbestrijding, Longfonds, Maag-,
lever-, darmstichting, Nederlandse
Harstichting, Nierstichting,

Prinses Beatrix Spierfonds en het
Reumafonds.
Mensen die de collectanten
hebben gemist, kunnen hun
enveloppe inleveren bij Theo
Hagens, Broekhuizerdijk 14 in
Melderslo.

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo
17.30
17.30

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
De commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord bestaat in totaal uit zes leden
waaronder een rechter, een advocaat, een medicus en iemand uit de kring van het maatschappelijk werk. De leden
verrichten hun werkzaamheden volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Zij worden – behoudens vacatiegeld en
onkostenvergoeding – niet bezoldigd en doen het werk in hun vrije tijd. De commissie is op zoek naar een

lid commissie van toezicht m/v en
lid commissie van toezicht: medicus m/v
Eén keer per maand wordt vergaderd volgens een vaste agenda. De vergaderingen worden bijgewoond door de directie,
die de commissie informeert over de gang van zaken in de inrichting en over toekomstige ontwikkelingen.
Taken van de commissie van toezicht
• toezicht houden op de wijze waarop de gedetineerde zijn straf moet ondergaan;
• de vragen of klachten van de gedetineerde aanhoren en in bemiddeling nemen of
• de klachten behandelen via de beklagcommissie en
• zo nodig de Minister van Justitie en de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming informeren en
adviseren over de wijze waarop de gedetineerden in de inrichting worden bejegend.
Belangstelling voor deze bijzondere functie? Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden.
Nog andere vragen, neem contact op met het secretariaat van de commissie van toezicht, dhr. H. Terpelle,
telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 15 mei 2019 inzenden, secretariaat commissies van
toezicht, t.a.v. dhr. H.C.W. Terpelle, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail: harry.terpelle@rechtspraak.nl

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 23

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

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

2095

FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M

2

DETEGELTENT.NL

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

186 + 252 x 97 cm

8.999,-

HEERLEN

In de Cramer 148

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

•
•
•
•

•
•
•
•

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

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

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

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

• Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
• Je volgt cursussen en trainingen
• Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur
• Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
• Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
• Uitstekende after-sales service verlenen

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?
WAT GA JE ZOAL DOEN?

WWW.SUPERKEUKENS.NL

werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

koelkast, oven, vaatwasser, spoelbak

interieur. Inclusief gaskookplaat, afzuigkap,

Een prachtige, tijdloze keuken die past in ieder

Sorrento Plus

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?
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Jij maakt ‘m super

Jij maakt ‘m super

