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Paarden gezegend
Stichting Paardenmarkt Lottum organiseerde op zondag 28 april een speciale paardenzegening. Dit vond plaats in het kader van viering Horst aan de Maas 800.
De paardenzegening werd georganiseerd in samenwerking met de ruiterclub van Lottum. Lottum kent al de traditionele paardenmarkt, jaarlijks in november. Speciaal
voor 800 jaar Horst aan de Maas was er nu paardenzegening, met voorafgaand een Heilige mis en een brunch. Na de zegening waren er nog diverse andere activiteiten,
zoals een buitenrit en een show van Voltigegroep Horst aan de Maas.

“Het was een mooie paardenzegening afgelopen zondag,” zegt Piet
Sijbers, voorzitter van Stichting
Paardenmarkt Lottum, “voor een evenement dat voor de eerste keer werd
georganiseerd mogen we zeker
tevreden zijn met de opkomst.

”Ongeveer veertig koetsen deden
mee aan de buitenrit en vijf deelnemers aan de paardenrennen.
Het weer zat mee, in tegenstelling
tot de dag daarvoor, waardoor het
evenement ook belangstellenden
trok vanuit de regio.

Bij de brunch schoven zo’n tweehonderd mensen aan tafel, zowel
deelnemers van de paardenzegening
als bezoekers van het evenement.
Na afloop bleef een groot aantal
bezoekers nog voor de paardenrennen en de show van Voltigegroep

Horst aan de Maas. Tijdens het
evenement hadden deelnemers de
mogelijkheid om zich flink uit te
dossen. Er kon zelfs een prijs gewonnen worden voor de mooist uitgedoste combinatie. ‘’Uiteindelijk ging
het vooral om de paarden, maar

toch hadden enkele deelnemers
goed hun best gedaan. Dat was leuk
om te zien’’, zegt Piet. Binnenkort
vindt er een evaluatie plaats om te
kijken of er volgend jaar een vervolg
aan de paardenzegening wordt
gegeven.

Harmoniefeesten in nieuw jasje
De Harmoniefeesten in Horst worden in een nieuw jasje gestoken. De feesten worden verplaatst van het
Wilhelminaplein naar het Lambertusplein en het wordt een tweedaags evenement, in plaats van drie.
De Kindermarkt blijft zoals vanouds op zondag bestaan.
Voor de 45e editie van de
Harmoniefeesten, georganiseerd
door de Koninklijke Harmonie van
Horst, gaat de organisatie het over
een andere boeg gooien. Ze hoopt
daarmee het evenement nieuw leven
in te blazen, zegt woordvoerder
Jos van Rens. “De feesten worden
georganiseerd om geld te genereren
voor de vereniging. We merkten de

afgelopen jaren dat de opbrengsten
teruglopen en zijn op zoek gegaan
naar manieren om dit te veranderen.”
Er is besloten om de traditionele drie
dagen los te laten en er een tweedaags evenement van te maken,
waarbij de vrijdagavond vervalt.
Ook verhuizen de feesten naar het
Lambertusplein. “Twee jaar geleden,
toen de harmonie 200 jaar bestond,

hebben we een groot concert op het
Lambertusplein gehouden, de Slag bij
Waterloo. Dat is ons heel goed bevallen. Reden voor ons om daar weer iets
te organiseren” De verhuizing is ook
gunstig voor de horeca op het
Wilhelminaplein aldus Van Rens.
Hoewel de vrijdagavond vervalt, is het nog niet zeker wat er met
de Allemansmert gaat gebeuren.

“We zijn nog volop bezig met de invulling van de zaterdag. We hebben al
verschillende leuke ideeën, waar ik
heel enthousiast over ben, maar daar
verklap ik nog niets over”, zegt hij
lachend. “Het gaat in elk geval heel
leuk worden.” De Kindermarkt op zondag, georganiseerd door de Vrienden
van de Harmonie, gaat ook gewoon
door.
In 1974 vonden de eerste
Harmoniefeesten plaats. Een bekend
fenomeen uit de jaren 80 was het Bal
Champêtre, ook wel dubbeltjesdan-

sen, op de zaterdagavond. Fer Hobus,
destijds penningmeester van de
Koninklijke Harmonie van Horst, ging
na elk nummer van Die Mühltaler
Musikanten de dansvloer op om met
een porseleinen bord dubbeltjes op
te halen voor een dansje. Later kwamen op de zaterdagmiddag danswedstrijden van dansschool Janssen
uit Venray. De Harmoniefeesten vinden de afgelopen jaren steeds in het
laatste weekend van de schoolvakantie plaats, dit jaar dus op zaterdag
17 en zondag 18 augustus.
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Foto Melderslose Suu te zien in internationale galerieën

‘Anders dan standaard is net zo mooi’
Suu Schoemakers uit Melderslo is een meisje zoals dat er zovelen zijn. Ze zit in de brugklas van het Citaverde
College en speelt voetbal bij SV Melderslo. Maar er zijn niet zoveel meisjes van 14 jaar die kunnen zeggen dat
hun foto in Vogue Italia heeft gestaan én één van de genomineerden is voor de Lensculture Portrait Awards 2019.
Suu werd met een aanlegstoornis geboren, ze mist haar linkeronderarm, maar dat beperkt haar
geenszins. Ze is speler bij het JO-13
-1-team van SV Melderlso en deed
onder andere aan reddingszwemmen. Ze groeide op in een kindertehuis in China en werd toen ze 2,5 jaar
was geadopteerd door Laura en Ruud
Schoemakers, net als haar oudere
(niet-biologische) zus Fé. Suu houdt
van voetballen en absoluut niet van
make-up en uren voor de spiegel
staan. Toch is dat wat ze moest doen,
toen fotografe Justine Tjallinks haar op
de foto zette. Suu’s ‘modellencarrière’
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begon ruim anderhalf jaar geleden.
Samen met haar zus Fé liet ze foto’s
maken. “Als trotse moeder zette ik die
natuurlijk op Facebook”, vertelt Laura
Schoemakers. “Daar kreeg ik allemaal leuke reacties op van vrienden
en uiteindelijk ook van een scout die
voor een fotograaf op zoek was naar
mensen met een beperking, omdat
deze net zo mooi en perfect zijn als
gewone mensen. Daar wilde zij een
reportage over maken.” Laura werd
benaderd met de vraag of Suu op de
foto zou willen. “En ik zei: nee”, lacht
Suu. “Ik hou namelijk helemaal niet
van tutten en uren stil moeten staan.
Ik had daar dus helemaal geen zin
in.” Laura: “Ik vind het heel belangrijk
dat mensen die anders zijn dan standaard, een podium krijgen. Als ik een
tijdschrift opensla, dan zie ik voornamelijk blonde kinderen met blauwe
ogen met de ‘juiste’ lengte. Waar zijn
alle andere kinderen? Toen ik Suu dat
uitlegde en we de foto’s van Justine
hadden bekeken op Instagram, wilde
ze wel mee doen.” Er werden foto’s
opgestuurd en een maand later kregen ze een telefoontje. “De fotografe
had toestemming van Vogue Italia om
de foto’s te maken. Die werden dan
daarin gepubliceerd. Dát had ze er
niet bij gezegd”, zegt Laura lachend.

“Voornamelijk omdat ze geen hoge
verwachtingen wilde scheppen.”

‘Stonden met
monden vol tanden’
En dus togen moeder en dochter
naar de studio in Amsterdam waar
een batterij aan visagisten, stylisten en anderen hen opwachtte. Suu:
“We stonden echt met onze mond vol
tanden, we hadden nog nooit zo iets
gezien.” Die dag werden drie modellen op de foto gezet. Hoewel Suu het
niet helemaal eens was met de kleding die voor haar klaar hing en het
kapsel dat ze kreeg, is ze wel blij met
het uiteindelijke resultaat. De foto
werd onder andere gepubliceerd in de
Vogue en geëxposeerd op een tentoonstelling in Milaan. “We kregen
een uitnodiging om bij de opening
van die expositie te zijn, maar Suu
wilde niet”, zegt Laura. Suu vult aan:
“Dat was op een zaterdag en toen had
ik een belangrijke voetbalwedstrijd.”
De foto is ook genomineerd voor de
Lensculture Portrait Awards 2019 en
komt in een galerie in New York te
hangen. “Wat wel bijzonder is, is dat
het kindertehuis waar Suu is opgegroeid de foto groot heeft opgehangen. Ze zijn daar heel trots op haar. ”

Voor Suu hoeft die drukte echter allemaal niet. Ze ambieert dan
absoluut ook geen modellencarrière.

“Nee, het liefste word ik profvoetballer. Of anders kok, want koken vind ik
ook leuk.” (Foto: Justine Tjallinks)

Lancaster bommenwerper

Flypast over Melderso afgelast
De vlucht van een authentieke AVRO Lancaster bommenwerper van de Battle of Britain Memorial Flight over Melderslo gaat niet door. De flypast
zou plaatsvinden op Dodenherdenking, zaterdag 4 mei, in het kader van 75 jaar bevrijding. Een geplande onderhoudsbeurt is niet op tijd klaar, waardoor het vliegtuig niet kan komen.
“Dat is ontzettend balen”, zegt
Edie Pouwels van Stichting Oorlog
in de Peel. De stichting is druk met
75 jaar bevrijding. Zo organiseert ze
op 23 en 24 november onder andere
een Bevrijdingsrit door de gemeente.
Ook was de stichting al een jaar aan
het proberen om de Lancaster-flypast
van 4 mei ook boven Melderslo te
laten komen. In Melderslo stortte in de
nacht van 25 op 26 mei 1943 namelijk
een identieke Lancaster bommenwerper neer.
De bommenwerper uit 1943 was
onderdeel van een bombardement
dat moest worden uitgevoerd boven
de Duitse stad Düsseldorf. Samen met
ruim honderd andere vliegtuigen
was ze onderweg vanuit de Engelse
vliegbasis Grimsby naar Duitsland.
De aanval mislukte echter. Dubbele
bewolking boven de stad en door
Duitsers aangestoken brandhaarden
maakten het navigeren moeilijk en
de bommen vielen verspreid over een
groot gebied. Boven Düsseldorf werd
een Lancaster getroffen door Duits
luchtafweergeschut. Twee bemanningsleden wisten met een parachute
uit het vliegtuig te ontsnappen voor
de Lancaster om 02.35 uur neerstortte
in Melderslo, waar nu de kruising
Boomsweg/Lottumseweg is. De vijf
overige bemanningsleden overleefden

de crash niet. Om hen te gedenken
vliegt de Lancaster tijdens de flypast
op de dag van Dodenherdenking ook
boven Melderslo. “De flypast was
gepland over achttien andere plaatsen waar Lancasters zijn neergestort in
de Tweede Wereldoorlog. Dat ze ook
boven Melderslo te zien zou zijn, was
in eerste instantie echter heel onwaarschijnlijk”, vertelt Pouwels. “Door het
energiestation en de hoogspanningskabels aan de Meldersloseweg kregen
ze daar eigenlijk geen toestemming

voor.” Vorige week woensdag 24 april
kreeg Edie een telefoontje van Ria
Schmieder-Brouns namens de organisatie dat het doorging. “Zij heeft
zich enorm ingezet om dit mogelijk
te maken. Toen ze me belde sprong ik
een gat in de lucht. We hebben met
de stichting in 2012 al een monument voor de omgekomen vliegers
geplaatst, om ze te eren. Dit was echt
de kers op de taart.”
Van dit type vliegtuig, de AVRO
Lancaster, zijn er nog maar twee in

de hele wereld. Eén daarvan is gestationeerd in Canada, de andere in
Engeland. Die laatste zou op zaterdag 4 mei dus naar Nederland komen
voor de flypast. Maar door onderhoud
aan het vliegtuig, gaat dat nu dus niet
door. “’s Middags had ik nog contact
met de gemeente over hoe we het
verkeer zouden regelen en een paar
uur later hoorde ik dat het niet doorging. Heel jammer. Maar misschien
dat we volgend jaar een herkansing
krijgen.” (Foto: Ria Schmieder-Brouns)
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Stimuleringsprijs voor Zonneweide ‘t Veen
Reindonk Energie & Co en De Wiek 2.0 zijn met hun initiatief Zonneweide ’t Veen in Griendtsveen de winnaar
van de Groene Helden Stimuleringsprijs 2019. De bijbehorende prijs van 15.000 euro werd donderdag 25 april
overhandigd in het provinciehuis in Maastricht. Dit bedrag wordt gebruikt voor de realisatie van het zonnepark.

IVN Zuid) beoordeelden de initiatieven op de criteria duurzaamheid, burgerparticipatie, innovatie,
economische spin-off en publieke
voorbeeldfunctie. Op basis hiervan
kwam Zonneweide ’t Veen als winnaar uit de bus. De tweede prijs van
10.000 euro ging naar het Limburgse
Openluchtmuseum Eynderhoof.
De derde prijs van 7.500 euro was
voor Herenboeren Land van Weert.
Zonneweide ’t Veen wordt gerealiseerd op het voormalige sportpark
van Griendtsveen. De nieuwe zonneweide voorziet in de energiebehoefte van honderden huishoudens.
Inwoners, bedrijven en organisaties
uit Griendtsveen krijgen de mogelijkheid om te participeren en hun eigen
groene stroom op te wekken via de
5.000 tot 5.500 zonnepanelen.

Reindonk Energie & Co zet
zich sinds enkele jaren door middel van verschillende lokale projecten actief in om energietransitie
voor, door en met de gemeenschap
te bevorderen. Met de Groene
Helden Stimuleringsprijs wordt
hun inzet daadwerkelijk beloond.
Geert Claessens, voorzitter Reindonk
Energie & Co: “Voor onze projecten is
het draagvlak vanuit de gemeenschap
essentieel. Bij Zonneweide ’t Veen is
dit prima in orde en zijn de inwoners
van Griendtsveen vanaf het begin
actief betrokken. Het winnen van
de Groene Helden Stimuleringsprijs
is voor ons een teken dat onze activiteiten ook op provinciaal niveau
ondersteund worden. Daar kunnen
we alleen maar hartstikke trots op
zijn.” (Foto: Ruud Snijders)

Elektronisch afval

Van de 35 inzendingen nomineerde de jury 7 initiatieven.
De Groene Helden Stimuleringsprijs
is een initiatief van IVN Limburg en
wordt uitgereikt aan ondernemers
die zich sterk maken voor groene en

duurzame initiatieven. De prijs werd
voor de vierde maal uitgereikt en
deze keer kregen alle zeven genomineerden de gelegenheid om hun initiatief te pitchen aan het aanwezige
publiek. De vakjury bestaande uit

Hubert Mackus (gedeputeerde provincie Limburg), Monique Princen (voorzitter MKB Limburg), Frank van Bussel
(directeur KNHM), Ans Cristophe (college van bestuur Citaverde College)
en Renske Visscher (regiodirecteur

Aanleg ruiternetwerk
in Horst aan de Maas
In opdracht van gemeente Horst aan de Maas is Routebureau Noord- en Midden-Limburg gestart met de
aanleg van een ruiter- en mennetwerk in deze gemeente. In totaal zijn er eind 2020 ruim 650 kilometer aan
knooppuntenroutes voor ruiters en menners in Noord-Limburg, waarvan 140 kilometer in Horst aan de Maas.

Basisscholen uit drie
gemeenten strijden
in de E-waste Race
Tien basisscholen uit de gemeentes Horst aan de Maas, Venray en
Peel en Maas strijden van maandag 20 mei tot en met vrijdag 14 juni
tegen elkaar vanwege de E-waste Race. De leerlingen van de deelnemende scholen proberen zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten, oftewel E-waste, in te zamelen. De winnende groep krijgt een
schoolreis naar de Ontdekfabriek in Eindhoven.
Het is voor iedereen uit de
gemeentes mogelijk hun elektronisch afval aan te melden op
www.ewasterace.nl om zo de
scholen uit hun dorp te steunen.
Zaken als stijltangen, haardrogers
en dvd-spelers kunnen aangemeld
worden. Op een vooraf afgesproken tijdstip wordt het afval aan
huis opgehaald door scholieren.
De gemeentes halen vervolgens het
afval weer op bij de scholen. Op de
website wordt de score tussen de
scholen bijgehouden.
De E-waste Race is bedoeld
als aansporing voor het apart aan-

bieden van elektronisch afval.
“In Nederland wordt nog niet al het
elektronisch afval gerecycled, omdat
het afval niet apart wordt aangeboden”, aldus de gemeentes en Weee
Nederland die de race samen organiseren. “Dit komt dan terecht in
het restafval. Zo gaan waardevolle
materialen verloren voor hergebruik.
Bovendien maakt de E-waste race
recyclen leuk en gemakkelijk.”
In Horst aan de Maas doen de
basisscholen De Bottel in Lottum,
De Dobbelsteen in Sevenum en
Onder de Wieken in Meterik mee
aan de E-waste Race.

De grootste tuinmeubelspecialist van de regio!

In 2017 hebben gemeenten Horst
aan de Maas, Venray, Peel en Maas
en Venlo, samen met onder andere
lokale ruiters en menners en de
Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportbond, de ruiter- en menroutes in
het gebied geactualiseerd. Tot nu
waren de routes alleen digitaal
beschikbaar. Hier komt nu verandering in doordat medio 2020 een

consumentenkaart beschikbaar is.
Vanaf nu kunnen ruiters en menners hun route ook via uniforme
bewegwijzering in het veld volgen.
Wethouder Eric Beurskens van Horst
aan de Maas: “Met de opening van dit
routenetwerk voor paardenliefhebbers kunnen onze eigen inwoners en
hun paarden mooie routes maken in
hun eigen achtertuin.

En biedt het bezoekers aan ons
gebied een inkijkje in onze mooie
omgeving vanaf de paardenrug.
Kortom, een hele mooie aanwinst
voor onze vrijetijdsbesteding en
een versterking voor het imago
van ‘Limburg paardenregio van
Nederland’.” Het project wordt gefinancierd door de zeven gemeenten
en door provincie Limburg.

elke
g
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Lintjes uitgereikt in Horst aan de Maas

Jo Bongartz (77) uit Grubbenvorst was van 1985 tot 1988 voorzitter van de ongeveer 500 leden tellende Tennisclub Grubbenvorst. Vanaf 1995 is hij in diverse functies actief
voor Gemengde Zangvereniging Zanglust en aansluitend Venloos Gemengd Koor Zanglust.
Daarnaast was hij bijna twintig jaar betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse Proms
concert in Grubbenvorst. Hij was tot 2015 voorzitter van Stichting Klassiek Dominique en is
bestuurslid voor Stichting Mededelingen.

Pierre Hanegraaf (78) uit Grubbenvorst zet zich vanaf 1992 onder meer in bij de begeleiding en ondersteuning van vakantiereizen en dagtochten voor mensen met een verstandelijke beperking in Noord-Limburg. Daarnaast was hij van 1992 tot 1998 voorzitter van het
Grubbenvorster Mannenkoor en van 2005 tot 2008 secretaris. Ook heeft hij ruim tien jaar de
verzorging van een ernstig zieke buurvrouw op zich genomen.

Ger Driessen (83) uit Melderslo kreeg een onderscheiding vanwege onder andere zijn
betrokkenheid bij parochie H. Oda. Hij was van 1954 tot 1969 secretaris van de Jonge Boeren en
Tuindersbond afdeling Melderslo. In de jaren 80 en 90 was hij lid en voorzitter van de Raad van
Toezicht van Rabobank Melderslo en diens opvolgers. Hij was vier jaar voorzitter van Gemengde
Zangvereniging Merula en zet zich vanaf 2001 in voor KBO afdeling Melderslo. Ruim tien jaar
heeft hij als vrijwilliger vele rondleidingen verzorgd bij Openluchtmusem de Locht.

Ook Ger Hoex (64) uit Kronenberg kreeg een Koninklijk lintje. In de jaren 80 was hij enkele
jaren secretaris van Kegelclub ’t Karraed Maasbree en penningmeester van de afdeling voetbal van SV Kronenberg. Hij was tot 2004 penningmeester van Stichting Oogstcorso Kronenberg,
een jaarlijks terugkerend evenement met ongeveer 10.000 bezoekers. Daarnaast is hij sinds
2002 secretaris/penningmeester van Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg.

Vier generaties

Vier generaties

Met de geboorte van Lieke Bleeker zijn er vier generaties compleet in de
familie. Annemarie Manders is de moeder en woont samen met Lei Bleeker in
Sevenum. De supertrotse oma Hannie Manders woont in Kronenberg samen met
opa Jac Manders. Superoma is Anna Geerts uit het Brabantse Zeeland.

Met de geboorte van Anna Snoeijer uit Utrecht is de familie uitgebreid met
een vierde generatie. Op de foto zien we overgrootmoeder Annie Kurver-Kremer
uit Horst die te midden van oma Jacqueline Kurver uit Horst en moeder Annika
Aerts uit Utrecht trots haar achterkleindochter vasthoudt.
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In Horst aan de Maas werden vrijdag 26 april acht Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Acht inwoners uit de gemeente werden bedankt voor hun inzet voor de gemeenschap.
Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Sevenummer Huub Steeghs (79) heeft zich dertig jaar zich ingezet voor de Nederlandse
Kring van Fuchsiavrienden, onder meer als secretaris van Regio 23 Noord- en Midden-Limburg
en als lid van het hoofdbestuur. Daarnaast was hij onder meer van 1998 tot 2003 bestuurslid
en lid van de reiscommissie van Mannenkoor Die Sevensanghers. Al ruim tien jaar is hij vrijwilliger van De Maaltijdservice en bezorgt hij warme maaltijden in Sevenum. Bovendien zet hij
zich sinds 2012 in als vrijwilliger voor De Zorggroep.

Voor Hay Janssen (63) uit Hegelsom was er ook een onderscheiding. Hij was van 1972 tot
1982 leider bij Stichting Jong Nederland Horst. Aansluitend was hij van 1982 tot 1987 jeugdleider bij VV Hegelsom. Daarnaast was hij drie jaar voorzitter van het jeugdbestuur/lid hoofdbestuur. Vanaf 1986 zet hij zich in voor volleybalclub HVC in verschillende functies. Hij is voor
zijn verdiensten eerder benoemd tot erelid van HVC. Bovendien is hij onderscheiden door de
Nevobo. Janssen is sinds 2014 ook voorzitter van Stichting de Braak.

Jan Wijnen (66) uit Sevenum was 11,5 jaar lid van de gemeenteraad. Eerst in de voormalige gemeente Sevenum en daarna in Horst aan de Maas. Hij is verder vrijwilliger voor diverse
organisaties. Hij bestuurslid van Stichting Vrienden van Christopher en penningmeester van
Stichting Siham. Vanaf 2017 is hij vrijwilliger/re-integratiecoach bij Stichting Exodus, een vereniging die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de
samenleving te vergroten.

In Tienray ontving Hay van Rijswick (64) een lintje. Hij is al sinds 1986 actief als vrijwilliger voor carnavalsvereniging De Geiten. Onder meer als vorst en als voorzitter. Voor voetbalvereniging Sporting ST was hij onder andere jeugdleider, jeugdtrainer en jeugdbestuurslid.
Nu is hij nog actief als grensrechter, scheidsrechter en scheidsrechterscoördinator. Hij zet zich
daarnaast in bij diverse evenementen die georganiseerd worden door OJC Gaellus, het jongerencentrum van Tienray.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

Carbootsale Horst

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

5 + 19 mei

3 van de 4 slaagt!

8.30/15.30 uur. 450 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.mens-en-relatie.nl

Bougainvillea

Actie
IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

18.99

12.99

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 18. GELDIG VAN 02-05 T/M 08-05. OP=OP

www.carbootsalehorst.nl

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Bougainvillea
’Alexandra’ piramide.
Ø 19 cm. Per stuk

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

MEGA
ROMMELMARKT

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het dapper gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.
Heden overleed zacht en kalm in zijn vertrouwde
omgeving onze pap, schoonvader en lieve opa

Opeens
was er nog zo veel te zeggen.
Opeens
was er nog zo veel te vragen.
Opeens
is het te laat.
Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos

Leo van Holstein
echtgenoot van

Piet Weijs
echtgenoot van

Peggy van Holstein - Verhaegh †

Nel Weijs-Paulissen †

Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar.
Peggy †
Ziggy

Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Leny Tetteroo

Gert Jan en Mary Weijs
Laura
Lennart

René en Nicole
Anouk en Jasper
Ilse en Kevin
José en Lambert
Biance
Sandra

Annemarie en Mat Slots-Weijs
Sara en Nikka
Finn en Giel
Eveline en Stefan Maas-Weijs
Birgit
Simon
Venray, 27 april 2019
Correspondentieadres:
Kranestraat 1, 5961 GW Horst

29 april 2019
Het Veldje 147, Horst

Heel veel mensen hebben ons gesteund en met ons
meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw en onze geweldige mam

Lies van Daelen
† Boxmeer, 22 april 2019

* Venlo, 31 januari 1947

Namens allen die haar lief waren:

Hartelijk dank hiervoor. Het besef dat zij bij zovelen een warm
plekje in het hart heeft is voor ons een grote steun.

Correspondentieadres:
Watermunt 102, 5931 TL Tegelen

Als ik hier niet meer woon, in het land van jou en mij.
Bedenk dan dat ik ergens ben, zonder land en jaargetij.
Ik zwerf daar door de ruimte, lichter dan een veer.
En kijk zonder zorgen, liefdevol op jullie neer.

We hebben het leven van Lies op een mooie manier afgesloten
tijdens een afscheidsdienst op maandag 29 april
bij Camping De Heksenhut te Melderslo.

Lies van de Ven-Smits
12 mei 2014

-

In zijn geliefde thuisland Colombia is vrij plotseling overleden,
onze broer, zwager en oom

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Jos Computerhulp Computerproblemen,
-les of website. Vraag hulp! 06 10 71
00 70 of www.joscomputerhulp.nl

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop Bosstraat 19 Hegelsom. Vrijstaande woning met garage en grote
schuur (2148 m2). T 06 51 78 38 35.

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Partner van Rosmy Meza Romero
Geweldige vader voor Juan Sebastian
Santa Marta, 28 april 2019

12 mei 2019

Mieke – Geert – Dennis – Quentin & Lisanne en Sem

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16 bgg 06 28 83 92 29.

uit vaar t verzorging

Jeu Kleuskens
In liefdevolle herinnering aan ôs mam en oma

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

“Het is goed zo”

Familie van Daelen
Vriendenkring

Horst, mei 2019

Moederdag kadobon € 30,00 Voetreflexpraktijk Sandra Poels, www.
sandrapoels.nl of bel 06 15 49 09 26.

Goed voorbereid naar de brugklas?!
Training ‘ik leer leren’ voor groep 8
start dinsdag 7 mei. 06 14 52 33 56.
www.ingeverheijencoaching.nl

Nel van Hegelsom - Cuppen
Joop, Bernie en Joep, Kees

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

De crematie vindt in besloten kring plaats.

In alle liefde hebben wij afscheid genomen van onze zus,
schoonzus en tante

Voor heel de wereld was zij een vriendin,
voor ons was zij de hele wereld.

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

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.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging

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.

Familie Kleuskens, Molenstraat 8, 5961 EP Horst

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Dag en nacht bereikbaar

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling
overlijden van ons lid in den vreemde

Jeu Kleuskens
Jeu genoot van een gelukkig leven in Colombia, maar bleef onze
vereniging trouw via regelmatige contacten.
Hij zou dit jaar vijftig jaar lid zijn geworden.
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Wij wensen zijn gezin en de familie veel sterkte.
Bestuur en leden van O.V. Concordia ‘62

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
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Nieuwe rubriek: @Horsmemes

Horster humor in plaatjes
Tot voor een maand geleden had er nog nooit iemand van gehoord, maar intussen heeft @Horsmemes al
meer dan 2.300 volgers op Instagram. Vanaf deze week verschijnt er elke week een ‘meme’, spreek uit als
‘miem’, van zijn hand in HALLO Horst aan de Maas.

nieuws 07

Schennispleger
in Meterik
Een schennispleger viel dinsdagavond 23 april een vrouw lastig in
de omgeving van de Schadijkse Bossen in Meterik. De politie in Horst
doet onderzoek naar de zaak.
Op een Facebook schrijft de
vrouw dat ze wandeling maakte in
het gebied en op een zandweg
tussen de Grensweg en Schadijker
weg een onbekende man tegenkwam. Bij het passeren liet hij haar
zijn geslachtsdeel zien en bevredigde
zich zelf. De vrouw is er vervolgens
snel vandoor gegaan. “Dit alles
gebeurde omstreeks 19.15 uur”,
meldt ze. “Het was een jonge man
tussen de 20 en 25 jaar. Donker haar

Wie er achter @Horsmemes zit,
moet helaas geheim blijven. De
initiatiefnemer wil het liefste anoniem
zijn. Vanaf zijn vakantieadres wil hij
wel telefonisch vertellen hoe zijn
Instagram-account in zo’n korte tijd zo
bekend en misschien zelfs een beetje
berucht is geworden. Het begon
allemaal anderhalve maand geleden.
“Ik was te vroeg op de universiteit en
verveelde me. Ik volg zelf meerdere
accounts op Instagram die te vergelijken zijn met @Horsmemes en het leek
me leuk om zelf iets uit te proberen.
Ik heb wat aangeklooid en dit was het
resultaat.” Een meme is nog het beste
te omschrijven als een grappig plaatje
van al bestaand beeld met een eigen
tekst. Zo figureert in de memes van
@Horsmemes nog vaak voormalig

burgemeester Kees van Rooij. “Hij is nu
eenmaal lang burgemeester van Horst
aan de Maas geweest en heeft wel
een positieve indruk achtergelaten”,
verklaart de bedenker. Dat huidig
burgemeester Ryan Palmen als profielfoto van het Instagramaccount wordt
gebruikt is toeval zegt hij. “Ik had een
profielfoto nodig en vond dit wel
grappig. Er zit verder geen diepere
betekenis achter”, zegt hij lachend.
Een foto van zichzelf gebruiken, dat wil
hij niet. “Nee, ik wil het liefste anoniem blijven. Het gaat niet om mij,
maar om de plaatjes. Wat wel grappig
is, is dat bekenden soms tegen me
zeggen dat ik dit account moet volgen
en dus niet weten dat ik dat ben.
Maar als ze ernaar vragen, dan geef ik
het wel eerlijk toe.”
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Zijn ideeën haalt hij overal vandaan. Grappend: “Ze komen soms zelfs
’s nacht in visioenen tot mij.” Dan serieuzer: “Meestal post ik één keer per
dag. Vaak kom ik een plaatje of afbeelding tegen, waarvan ik denk: daar
kan ik wel wat mee. Ook krijg ik wel
eens tips van anderen. Dus als mensen ideeën hebben, laat maar horen.”
Zijn humor is soms op het randje, geeft
hij toe, maar hij gaat er nooit over.
“Ik probeer binnen de lijnen te blijven en niet bewust gemeen te zijn.”
Dat zoveel mensen zijn posts leuk
vinden, is boven verwachting zegt hij.
“Ik was benieuwd of het bij vijftien
personen of zo zou blijven. Maar er
komen nog dagelijks volgers bij.”
Kijk op pagina 19 voor de eerste
bijdrage van @Horsmemes .

en wenkbrauwen, lange vent 1.85 tot
1.90 meter. Hij was casual gekleed,
donkere kleuren en een korte broek.”
Diverse mensen reageren op haar
bericht dat dit vaker voorgekomen is
in dit gebied. Een woordvoerder van
de politie laat desgevraagd weten
niet op de hoogte te zijn van andere
incidenten. De politie doet onderzoek
naar het voorval en vraagt eventuele
getuigen zich te melden. Dit kan via
0900 88 44.

Kindermarkt
in Sevenum
Koningsdag werd in Sevenum onder andere gevierd met een
kindermarkt. Milan Duijndam wist er ook wat centjes te verdienen. Hij verkocht zijn oude speelgoed en speelde op zijn saxofoon. Gelukkig kwam de zon ook nog even kijken.

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!

AUTOBEDRIJF

WIJ LOSSEN HET OP!

✓ Snel
✓ Snel
Voor al uw onderhoud en
✓ Snel
apk-keuringen aan
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
personenen bedrijfsauto’s
✓ Effectief
✓ Effectief
Effectief
✓✓
✓ Effectief
Effectief
✓ Effectief
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓ Duurzaam
Verkoop van alle merken
advies
✓ Vrijblijvend
advies
✓ Vrijblijvend
Past. Debijestraat 95
✓ Vrijblijvend advies
5963 AE Horst-Hegelsom
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl

Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Dát zal ik ów waal ‘s efkes vertelle…

Chris van Rens
echtgenoot van

“Een samenleving waar iedereen
bij betrokken wordt”

Ruud Baltussen

Nel van Rens-Vosbeek †

Met intens verdriet en het grootste respect nemen wij,
veel te vroeg, afscheid van Ruud Baltussen.

Hay en Nettie
van der Sterren-Heijer

Ik heb óp mien 83e ‘t laeve verruild
vur de ieuwige jachtvelde.

Wij wensen Leo en Ine, Kim, familie en vrienden en heel
America veel sterkte met dit grote verlies.

Horst, Norbert

Ruud, we gaan je missen.

30 april 2019
50 jaar getrouwd
Proficiat!
Frank, Marc & Kim,
Niek & Lieke en Imke

Familie van Rens
Familie Vosbeek
Horst, 23 april 2019
Julianastraat 20, 5961 BP Horst
De crematiedienst heeft plaatsgevonden op 29 april
in het crematorium te Oostrum-Venray.

“Een samenleving
waar iedereen bij

betrokken
Partij van de Arbeid Horst aan
dewordt”
Maas
Ruud Baltussen

Met intens verdriet en het grootste respect
nemen wij, veel te vroeg, afscheid van Ruud
Baltussen. Wij wensen Leo en Ine, Kim, familie
en vrienden en heel America veel sterkte met
dit grote verlies. Ruud, we gaan je missen.

Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht dat een zeer
gewaardeerd lid van AVV America

Ruud Baltussen

Partij van de Arbeid Horst aan de Maas

Wij namen kennis van het overlijden van ons lid de heer

Chris van Rens
Wij wensen Norbert en familie heel veel sterkte.

onlangs op 46-jarige leeftijd is overleden.
Voor zijn zware ongeluk in 1993 was Ruud een zeer actieve
speler bij AVV. Helaas kon hij daarna niet meer voetballen, maar
is hij zijn club al die jaren, bijna 37 jaar, altijd trouw gebleven.
AVV America en haar leden
wensen Leo, Ine en Kim heel veel sterkte
toe met dit grote verlies.

Bestuur en leden Wildbeheereenheid Horst

Dankbetuiging
Enige en algemene kennisgeving

“Het is goed zo”
Bedroefd maar met heel veel herinneringen,
nemen wij afscheid van mijn lieve man, ozze pap en opa

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het
overlijden van ôs lieve mam, schoonmoeder, oma en superoma

Grada Straten - Lenssen

Ser Thijssen

Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid
en de vele lieve woorden en kaarten ons erg goed hebben gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.

echtgenoot van

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Mien Thijssen-van Lipzig
* Broekhuizenvorst, 1 mei 1931

† Grubbenvorst, 26 april 2019

Mien
Tijs en Lydwien
Juul en Patrick
Teun
Con en Mariëlle
Merlin en Joep
Renske
Marlie en Geert
Sjors en Hilde
Jesper en Lynn
René en Lucille
Stef
Job
Familie Thijssen, Burg. Hermansstraat 6, 5871 AE Broekhuizenvorst

Geboren

Amy

13 april 2019
Dochter van
Joost en Danja
van Deelen-Sillekens
De Lom de Berghlaan 33
5973 NK Lottum

Pascal. Uw monteur aan huis,
voor al uw kleine en middelgrote
klussen Tel. 06 83 56 68 69.
Te huur: 2-kamer appartement in
het Patronaat te Horst. Huur € 680,per maand excl. servicekosten.
Interesse, stuur een mail naar:
tehuurhorst@gmail.com
Wie is er geïnteresseerd in een
instapklare, verrassend ruime
vrijstaande woning? Perceel 1900m2.
Gelegen aan natuurgebied en op
slechts 1km van centrum Sevenum.
Info 06 34 76 64 35.
Hortensia’s (veel srt.), viburnum,
vlinderstruik, hebe e.a. heesters (op
stam). Bodembedekkers, vaste planten
e.a. Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Open za. van 9.3016.30 uur. (vrij. na afspraak) Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg
40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.
Voordelig uw trap bekleden met
tapijt? Gratis prijsopgave bel 06 16 37
45 14 Woningstoffeerderij vd Broek.

Ik mis je liefdevolle woorden
Ik mis je armen om me heen
Ik mis je knuffels en je kussen
Ik mis ons geluk, dat plots verdween
Maandag 29 april jl. is het een half jaar geleden dat onze kanjer,
ons zonnestraaltje, onze kleine, grote man is overleden

Paul Geurts
Mama, Ben, Ruud
Balou
Venray

Mooie scootmobiel te koop, Galaxy
Plus, 3 jaar oud. Tel. 06 15 29 14 93.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Asbest dak vervangen: te koop
geisoleerde dakpanelen. Dik: 65/90
mm. Lengte tot 21 meter. Geisoleerde
wandpanelen 60 en 120 mm. Lengtes
tot 6 meter. Afdekzeilen 5mtr. breed,
div lengtes. Tel. 06 53 14 56 87.

Wij nemen op vrijdag 3 mei in besloten kring afscheid van Ser.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging
van La Providence, afd. de Rozengang en eerder van Zorghuis Tienray.

Autobedrijf
Wij willen u bedanken voor alle lieve brieven, kaarten,
bloemen, bezoekjes, donaties en uw aanwezigheid
tijdens het afscheid van

Truus Sanders-Peeters
Wij danken u hiervoor hartelijk.
Thom Sanders
Bert en Miranda
Silvia en Rene, Sam, Bo
Thom en Joyce, Mila, Fer
Grubbenvorst

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

nieuws 09

02
05

Van het spoor
2

station Grubbenvorst

In de 19e eeuw verrees het ene na het andere treinstation in Horst aan de Maas. Vandaag de dag is
alleen het station Horst-Sevenum nog in gebruikt. In de historische serie Van het spoor blikt HALLO Horst
aan de Maas terug op de geschiedenis van de treinstations in de gemeente. In deze aflevering station
Grubbenvorst.

melden aan de stations in Lottum of
Venlo. Maar met ingang van de
zomerdienst van 1899 mocht zelfs op
de tweede dinsdag van de maand de
sneltrein stoppen bij GrubbenvorstKlooster wegens het vele bezoek aan
het pensionaat op die dag. In de jaren
20 liep het passagiersvervoer per trein
sterk terug door de concurrentie van
de goedkopere bus. Zo kwam het dat
tijdens een grote bezuinigingsronde in
1935 de halte Grubbenvorst verviel.
Bij de aanleg van de spoorlijn
Venlo-Nijmegen in 1883 werd het
station Grubbenvorst-Lottum
gebouwd dat tussen beide dorpen
lag. Ondanks dat er speciaal voor
de zusters Ursulinen in dit station
een wachtkamer voor dames was
gemaakt, wat een unicum was in
Nederland, werd er bij de staatsspoorwegen een verzoek ingediend om een halte dichter bij het
dorp Grubbenvorst te creëren.
Dit verzoek werd in februari 1883

door de minister afgewezen. Maar in
oktober van hetzelfde jaar vroegen de
Staatsspoorwegen bij de toenmalige
gemeente Grubbenvorst om inlichtingen in verband met een internvoorstel
om een halte te vestigen in de buurt
van het klooster met kostschool.
Een jaar later werd de halte
Grubbenvorst-Klooster in gebruik
genomen, in 1919 werd de naam
ingekort tot Grubbenvorst. Het wachten op de trein op een open perron
werd als vervelend ervaren en in 1886

vroeg de gemeente Grubbenvorst om
een wachtkamer bij de halte. In 1888
werd aan de dorpszijde van het spoor
een wachtkamer met kantoor
gebouwd, waarvoor de gemeente de
grond gratis beschikbaar had gesteld.
De halte was niet opgenomen in de
dienstregeling van de spoorwegen en
er werd gestopt op afspraak. Wilde
men in Grubbenvorst dus op de trein
stappen dan moest men dit tijdig
doorgeven aan de stationsbeambte,
maar nog beter was het om dit te

Woonhuis en
schilderswerkplaats
Bij de halte bouwde de familie Rievers in 1884 een pand dat
werd gebruikt als Stations-Koffiehuis.
De halte werd bij een grote bezuiniging weer opgeheven. In latere tijden,
toen het station al verdwenen was,
bleef het een horeca-bestemming en
werd het omgedoopt in de Spoorbar.
Eind jaren 80 sloot de Spoorbar.
Het pand werd verkocht en gebruikt

als woonhuis en schilderswerkplaats. Het bord Stations-Koffiehuis
dat tegenwoordig aan de gevel
hangt, is originele bord en enkele
jaren geleden op de zolder van het
pand teruggevonden. Een klein stuk
van het bord ontbreekt, hier is ooit
een tafel mee gerepareerd.
Enkele jaren geleden was er
sprake van een terugkeer van station Grubbenvorst. De provincie
startte in 2012 een traject om de
lijn te verbeteren met het oog op
het toegenomen aantal reizigers en
een snellere en betere verbinding
met Duitsland en België. Ook wordt
de Maaslijn geëlektrificeerd en
was er het plan om een station in
Grubbenvorst te realiseren voor een
betere bereikbaarheid van het dorp
en het naastgelegen Greenport
Venlo. Een tekort van 10,7 miljoen
euro, werd er uiteindelijk echter een streep door deze plannen
gezet. (Bron: Pim Bergs en Stichting
Historische Kring Grubbenvorst-Lottum)

Geef je moeder voor MOEDERDAG een
cadeaubon (twv € 35,-) voor het fotoboek
Megjes in Kronenberg (verschijnt 30 juni).
Meer weten?
info@marleenwijnen.nl
06-21106266
www.facebook.com/demegjesinkronenberg
Expositie
30/6 - 6/7 in de kerk van Kronenberg

Oplevering Kabroeksebeek
De werkzaamheden aan de Kabroeksebeek in America werden onlangs officieel opgeleverd door
dagelijks bestuurslid Har Frenken van Waterschap Limburg, samen met de voorzitter van de dorpsraad in America Marco Hesp. Door samen de stuw bij de beek weer hoog te zetten, zijn de werkzaamheden officieel afgerond. De dorpsraad geeft aan blij te zijn met het resultaat. Har Frenken was
onder de indruk van de manier waarop in America de dorpsraad werkt met actieve buurtgemeenschappen die hun eigen omgeving beheren en mooier maken: “Zo zou ik het graag overal zien,
het helpt ons enorm als buurtgemeenschappen de beken en hun omgeving schoon houden.”

MAMA,
JE BENT
DE LIEFSTE!
OP MOEDERDAG BEZORGEN WIJ!

BESTEL NU: WWW.SEPTEMBERVENRAY.NL | 0478 588 198
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GEPLUKT Dennis Behlau
ren moesten het dan weer opgraven.
Bij elk voorwerp werd dan aangeven
uit welke tijd het kwam en nog aanvullende informatie. Zo leerden ze op
een spelende wijze.”
Na vier jaar de studie
Vrijetijdsmanagement te hebben
afgerond in Rotterdam, keerde Dennis
terug. Daar belandde hij in een
nieuwe fase van zijn leven. “Ik werkte
bij Liesbeth Grandcafé in Horst. Op een
gegeven moment viel er een bandje
uit. Daarom kwam ik met het idee
om wat vrienden op te trommelen en
zij hebben daar opgetreden. Het hele
proces om dit te regelen, beviel mij
wel. Ik had al een klein bedrijfje
opgericht, genaamd Studio Schavuit.
Ik organiseerde allerlei evenementen
voor kroegen, festivals, noem maar
op. Ik hield mij bezig met de programmering. Na die ene avond bij Liesbeth
gecombineerd met mijn bedrijfje, ging
ik mij verder specificeren en kwam ik
uiteindelijk bij Solar Weekend Festival
terecht.” Dennis werkt daar nu als projectmanager en regelt vooral de planning en marketing voor het festival.
“Fantastisch werk. Je bent in principe
bezig met je hobby. Maar het is wel
ontzettend veel werk. Je bent toch
bezig met een evenement waar ongeveer 30.000 mensen naartoe komen.”
Bij het werk in de planning van zo’n
groot festival, moet je volgens Dennis
pietje-precies zijn. “Alles moet goed
‘Lekker veel beleven’, dat is wat Horstenaar Dennis Behlau (30) het liefste doet. Hij is druk in de weer met het zojuist begonnen festivalseizoen,
lopen. Het is chaos om het allemaal
want als één van de organisatoren van Solar Weekend Festival moeten er begin augustus weer dansende mensen te zien zijn in Roermond. Deze week
geregeld te krijgen, maar in mijn
wordt hij geplukt.
hoofd is het helemaal rustig. Ik kan
een korting op de huurprijs in ruil voor goed omgaan met de stress.”
waren heel belangrijk voor mij in die
huisdier. Billie is echt mijn lieve
Bij binnenkomst laat Dennis met
minstens vier uur per week vrijwillitijd en nog steeds. De vrienden die ik
Dennis barst van de ideeën en wil
vriendje. Ik ga vaak met haar wandetrots zijn trouwe viervoeter zien.
toen had, daar ben ik nog steeds mee gerswerk in de wijk. Ik heb daar echt
nog graag in de toekomst doen wat
len in de Kasteelse Bossen in Horst,
“Kijk, dit is Billie”, zegt hij glimlade tijd van mijn leven gehad.” Zo heeft hij nu ook doet. “Wie weet start ik wel
bevriend. Binnenkort vindt weer ons
heerlijk.”
chend. “Het liefst ben ik de hele dag
de Horstenaar heel wat projecten
jaarlijkse vriendenweekend plaats.
weer een nieuw festival op. Ik heb
Genieten, daar houdt Dennis wel
met haar op pad. Nadat ik voorheen
opgezet. “Zo zette ik bijvoorbeeld een in ieder geval nog genoeg ideeën.
Wat we gaan doen? Dat is nog een
met mijn vriendin Laura in een appar- van. Het liefst is hij in een losse sfeer
heuse speurtocht voor jongeren uit.
verrassing.” Een makkelijke puber
Momenteel zit ik helemaal goed in
onder de mensen. Dat tekent ook wel
tementje zat, hebben we nu precies
Ik groef allerlei voorwerpen uit de his- mijn vel, dus kom maar op met de
was Dennis zeker niet. “Ik had het
een beetje zijn jeugd. “Ik ben opgeeen jaar eindelijk ons eigen huisje in
torie in een zandplaats en de kindemijn ouders zeker makkelijker kunkomende jaren.”
Horst. Het werd voor ons tijd voor een groeid in Hegelsom. Mijn vrienden
nen maken”, zegt hij met een knipoog. “Ik was best tegendraads en ging
ET DE
vaak tegen mijn ouders en docenten
E
PL W T
M IEU ARK
in. Ach ja, uiteindelijk ben ik goed
O
C RN RM
VE UPE
terechtgekomen.”
S
Voor de ouders van Dennis was
het misschien goed dat hij al vroeg
de koffers pakte en een eigen stekkie zocht. “De koffers? Nee, eigenlijk
ging ik op mezelf wonen met zo goed
als niets. Toen ik 18 jaar was, mijn
diploma had gehaald en mijn eerste
schooldag begon van mijn nieuwe
studie, ben ik vertrokken. Ik reed de
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
oprit af van mijn ouderlijk huis richkolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
ting Rotterdam met de auto van mijn
moeder. Op de achterbank: een luchtKijk voor de oplossing
8
9
6
bed, een tv en een stoel. Verder niets.
volgende week
6
5
Misschien nog een pakje koekjes”, vult
in de HALLO.
Dennis aan. “Ik had nog niet eens een
2
1
8
9
kamer of een appartement.”
Gelukkig kwam alles uiteinde2
3
6
1
8
Wij zoeken:
Wij bieden o.a.:
lijk goed, want Dennis kwam tijdens
Oplossing vorige week:
(allround) Verkoopmedewerkers
Unieke supermarkt in centrum Venlo
8
4
de eerste schooldag in contact met
Medewerkers drogist
Moderne werkomgeving
4 3 9 7 1 5 8 2 6
iemand die hem op een interessant
Vulploegmedewerkers
Volledige vergoeding OV
8 1 6 2 3 9 5 4 7
8
2
9
1
5
Kassamedewerkers
project wees. “Je kreeg een kamer
7 5 2 4 6 8 1 3 9
Weekendhulpen / vakantiekrachten
5 8 4 9 7 1 3 6 2
aangewezen in een wijk in Rotterdam5
3
6
2
Horeca medewerkers zelfbediening
6 7 1 3 5 2 4 9 8
Zuid. Deze wijk kampt met een imag9 2 3 8 4 6 7 5 1
7
5
oprobleem. Er heerst veel criminaliteit
2 6 5 1 8 4 9 7 3
en overlast. Daarom is er een project
3 4 8 6 9 7 2 1 5
6
4
7
1 9 7 5 2 3 6 8 4
gestart
waar
studenten
een
kamer
Solliciteer via www.2bruder.nl
aangewezen krijgen en zij ontvangen

KOM WERKEN
BIJ 2 BRÜDER!
Ruim 40 vacatures

PUZZEL

Sudoku
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winkel&bedrijf 11
Star Wars-dag Horst
Voor de echte Star Wars-fan staat 4 mei rood omcirkeld in de agenda.
Dan is het namelijk ‘May the 4th’, wat weer verwijst naar de bekende
uitspraak uit de film: ‘may the force be with you’. Old School Toys in
Horst organiseert dan voor het eerst een Star Warsdag.
“Zaterdag 4 mei is de internationale Star Warsdag”, zegt eigenaar
Mark Nabben. “Dit gaan we dit jaar
groot vieren samen met de
Belgisch-Nederlandse Star Warsfanclub TeeKay 421 en de Dutch
Garrison. Dit is een grote groep van
personen in een goedgekeurd Star
Wars-kostuum.” Er zijn deze dag
tussen 10.00 en 17.00 uur diverse
activiteiten in de winkel, zoals een

kleurwedstrijd en een quiz.
“Ook kunnen bezoekers op de foto
gaan met de Dutch Garrison en
staan er buiten de winkel ook wat
kramen. Dit is de eerste keer dat wij
dit doen, dus we zijn zelf ook
benieuwd wat we moeten verwachten. Maar de reacties zijn heel
positief, dus ik denk dat het een
leuke, gezellige dag met flink wat
animo wordt.”

Fitness voor
kankerpatiënten
Open Bedrijvendag America

Jan Rongen van Rongen Sports uit Horst behaalde onlangs zijn
diploma Oncologisch Fitness Trainer. Met het behalen van dit diploma
zijn er in Limburg nu in totaal drie oncologisch fitness trainers.

De derde Open Bedrijvendag in America, georganiseerd door de Stichting Brood op de Plank,
vond plaats op zondag 28 april. Bij vier bedrijven kon het publiek op locatie een kijkje achter de
schermen nemen. Op het Ondernemersplein was een aantal kleinere bedrijven present. Volgens de
organisatie was het steeds weer verrassend om te zien hoe de ondernemers met veel liefde, plezier
en passie hun bedrijf runnen. Ook burgemeester Ryan Palmen bezocht alle bedrijven. Bij de Gerbera
kwekerij van de Gebroeders Weijs aan de Nieuwe Peeldijk liet hij zich uitgebreid informeren over
deze bloem.

Jan Rongen heeft zelf een aantal
familieleden en vrienden verloren
aan de strijd tegen deze ziekte.
Dat was voor hem een reden om te
beginnen met deze opleiding.
Uit een onderzoek van het

Nieuws
VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN
Open nu een
RaboJongeren
Rekening en ontvang
€ 5,- zakgeld!
Kijk voor meer info en de actievoorwaarden op
rabobank.nl/horstvenray. Of kom langs bij één van onze
kantoren in Horst of Venray.
De actie geldt t/m zondag 12 mei 2019.

Kom maar op met de toekomst

Wekelijks Inloopspreekuur Hypotheek & Vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek:
iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur (m.u.v. hemelvaartsdag)
kantoor Kerkeveld 21 Horst of kantoor Schouwburgplein 13 Venray

Universitair Medisch Centrum
Utrecht blijkt namelijk dat sporten
een belangrijke rol in het herstelproces van kanker speelt.
Kijk voor meer informatie op
www.trainenmetkanker.nl

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

Hemelvaartsdag gesloten
en toch bereikbaar
Tijdens de feestdagen zijn ook de medewerkers van je Rabobank kantoor graag bij hun familie en vrienden. Toch gaan jullie
bankzaken door. Daarom kun je 24 uur per dag bankieren via
internet of telefoon. Kijk voor meer informatie op rabobank.nl

Rundje um ut Hundje 11 mei
Loop jij ook mee met de Rabobank 16+ teamchallenge
tijdens het Rundje um ut Hundje in Horst op 11 mei?
Vorm het grootste
team 16 t/m 25 jarigen
en win een geweldig
dagje uit met geheel
verzorgde BBQ voor
het hele team! Afstand
maakt niet uit, als je
de finish maar haalt.
Meedoen vindt de
Rabobank namelijk
belangrijker dan
winnen.
Dus trommel je
vrienden op en doe
mee! Schrijf je in op
rundjeumuthundje.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik ben me bewust van de offers
die de vrijheid brengt’
Op 4 mei herdenken we de mensen die
hun leven gaven voor onze vrijheid. Op 5 mei
vieren we Bevrijdingsdag. Ruim driekwart
van de inwoners van Horst aan de Maas zegt
stil te staan bij 4 mei, door bijvoorbeeld naar
een herdenking te gaan. Dit in tegenstelling
tot 5 mei, Bevrijdingsdag: 63 procent zegt dat
niet speciaal te vieren. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Horst aan
de Maas bevrijd werd van de Duitse bezetting.
Het thema van de landelijke herdenking is dit
keer ‘In vrijheid kiezen’. “Het is goed om de
huidige generatie te herinneren aan de oorlog”, reageert iemand. “De tijd waarin de mensen die de oorlog hebben mee gemaakt, mag
best in herinnering worden geroepen. Het is
niet zo vanzelfsprekend dat we vrijheid hebben. Het is nu 2019, in 1919 gebeurde hetzelfde

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet niet
4%
Nee
10%
Ja
86%

Sta jij stil
bij 4 mei?

Degenen die dat wel doen, hangen bijvoorbeeld
als nu. Door ontevreden te zijn over de huidige
de vlag uit of gaan naar een festival.
politiek, gaat men op schreeuwers stemmen
Weet de jeugd nog wel de betekenis van
zoals Wilders en Baudet. Dat is wat in 1919 en
4 en 5 mei? Nee, denkt 37 procent van de
later ook gebeurde en leidde uiteindelijk tot de
inwoners. “Het staat ook veel te ver af van de
Tweede Wereldoorlog.” Het merendeel van de
jeugd”, denkt deze perinwoners staat op 4 mei dan
soon. “Wat tussen 1940
ook bewust even stil bij de
‘Ik hang de
- 1945 gebeurde is een
mensen die hun leven gaven
vlag halfstok’
ver-van-mijn-bed-gebeuvoor onze vrijheid. Voor som‘Ik help mee met
ren. Met een samenleving,
migen ligt, 75 jaar na dato, de
waarin alleen economie
oorlog echter nog te vers in
een herdenking’
telt en de rest ver ondergeheugen. “Laat het rusten.
‘Laat het rusten’
geschikt gemaakt is, kun je
Mijn vader heeft de oorlog
niet verwachten dat men
meegemaakt. Hij vindt deze
dagen vreselijk. De trauma’s komen weer boven. zich nog iets kan voorstellen van die periode.”
Bombardementen, bekenden die door een graTipHorstaandeMaas is een
naat werden getroffen. Hij zou willen dat men
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
er over ophield.” Waar 4 mei voor veel mensen
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
nog een speciale betekenis heeft, is 5 mei niet
resultaten of aanmelden voor de volgende
voor iedereen een dag om speciaal te vieren.
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

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

Greenport ‘verdozing’, treurige treurnis
Ruim vijf jaar geleden was er een gesprek met de verantwoordelijke
wethouder voor Greenport. Na het gesprek was de conclusie dat visie en
ambitie ver te zoeken waren. Veel variatie in kwaliteit van werk was niet
te verwachten.
Rapporten in zijn la gaven al aan
dat er tekorten aan arbeidskrachten zouden ontstaan. Door gebrek
aan pro-actief beleid is dat nu ook
een groot probleem. Al na korte tijd
werd door diverse partijen aangegeven dat de kwaliteit en variatie van
de werkgelegenheid onvoldoende

de raad ten einde raad een werkgroep
in om richting te geven aan de stappen te nemen door de wethouder.
Een zwaar signaal van ontevredenheid.
Hoe moest dit verder? In de raadsverwas. Eenzijdige ‘verdozing’. Na verloop gadering van 16 april werd door een
van tijd drong dit ook door bij het CDA, CDA-raadslid ingesproken over deze
eenzijdige werkgelegenheid. Zou het
die dat slim omzette in een motie en
een compliment voor de wethoudit bij herhaling noemt. Maar ook een
teken dat deze partij ontevreden was
der worden of een motie van treurover het gevoerde beleid. Door gebrek nis wegens onvoldoende vooruitgang?
aan inzet van de wethouder en blijDe eenzijdige werkgelegenheid is er
vend gebrek aan kwaliteitswerk, stelde nog steeds. Het werd een doorzich-

tige afleidingsmanoeuvre. Het raadslid
probeerde de zware tekortkomingen
van de eigen wethouder te verdoezelen door een aanval te doen op de
VVD omdat deze partij op provinciaal
niveau de logistieke verdozing juist
als speerpunt wilde houden voor onze
bedrijvigheid. En dus vroeg hij of alle
partijen hun eigen partijen op provinciaal niveau maar wilden oproepen om
te zorgen dat die ‘verdozing’ gestopt
zou worden. En of de VVD maar
afstand van de verdozingsgedachte

wilde nemen. Je eigen wethouder
faalt compleet in dit dossier en dan
een andere partij de maat nemen?
Via je eigen wethouder niets bereiken en dan net doen alsof een ander
partij de oorzaak is? Is dat gepast?
Een motie van treurnis voor de eigen
wethouder zou gepast zijn. Maar ja,
het is makkelijker een externe vijand
te zoeken dan de hand in eigen boezem te steken. Gepast is het niet.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Ingezonden brief

Arbeidsmigranten:
raad is allang uitgeschakeld, dikke bult, eigen schuld
Eens schreef ik: arbeidsmigrantenbeleid, een toneelstuk in drie
bedrijven. Op 18 april volgde een nieuw bedrijf.
Wat voor een? Wanhopige uitroepen. SP: “Wat willen we met de
arbeidsmigrant in Horst aan de
Maas?”; HALLO: “Discussie definitie
short- en longstay arbeidsmigranten”;
PvdA: “Er zijn onvoldoende harde
cijfers”; SP: “Als je niet weet waar je
het over hebt, kun je geen beleid
maken”. Alleen het CDA weet het,
longstay: met je hart in Nederland;
shortstay met je hoofd en hart in land

van afkomst. Lijkt me tamelijk onbenullig voor serieus beleid. De behoefte
aan arbeidsmigranten in de toekomst?
Een vraagteken.
In het spoor van Otto Workforce
wordt uitgegaan van een altijddurende
economische groei zonder te beseffen dat deze cijfers slechts voorspellingen zijn. We weten: voorspellingen
worden niet gedaan om uit te komen,
doodsimpel omdat alle factoren daar-

voor niet in handen van mensen alleen
ligt. Randstad bijvoorbeeld gaat niet uit
van voortdurende economische groei.
Zij reageert op opdrachten van werkgevers. “In het vierde kwartaal van
vorig jaar ontstond er angst voor een
recessie.” Randstad denkt altijd in termen van recessie. Harde cijfers kunnen
alleen de afzonderlijke bedrijven in de
gemeente leveren. Zij weten wat ze in
de toekomst nodig hebben. Een goed
voorbeeld is de blauwebessenteelt.
In de verwerking een enorme groei,
innovatieve veredeling en uitbreiding

van het areaal. Douven vindt dat verdere automatisering noodzakelijk is.
Waarom? Omdat de arbeidskosten, zelfs
van arbeidsmigranten, te hoog worden.
Productiviteitsgroei moet de oplossing
worden, niet door menselijke arbeid,
maar door technologische vernieuwing
en ontwikkelingen. Individuele bedrijven hebben daar oog voor.
De gemeenteraad beseft nog
steeds niet dat zij zich heeft laten ringeloren door het college tijdens het
eerste bedrijf van het toneelstuk op
dinsdag 9 oktober 2018 door akkoord

te gaan met de medewerking van
de gemeente aan de realisering van
de huisvesting van arbeidsmigranten
door Van Dijk Groenteproducties en
Otto Workforce. Medewerking verkocht onder de naam pilot. In feite
heeft de raad niets meer te zeggen door eigen kortzichtig gedrag.
Wat gezegd wordt is franje. Bedrijven
hebben de tijd niet voor langdurige
besluitvorming. Zij moeten door en
terecht.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 16

Beter een kleine bieb in ’t Gasthoes dan een te dure in de Librije
De discussie rondom de bibliotheek in Horst duurt al een geruime
tijd. Volgens de plannen krijgt de bieb straks een plek in het verbouwde
Gasthoês.
Het aantal vierkante meters is echter al teruggebracht. Door een
overschrijding van de totale kosten krijgt de bibliotheek in ‘t Gasthoês
ongeveer de helft van het aantal vierkante meters dat in eerste instantie
berekend was. Sommige gemeenteraadsleden vrezen dat daardoor de
bibliotheekfunctie wordt uitgekleed. Toch ziet 65 procent van de stemmers
liever een te kleine bieb in ’t Gasthoês dan een te dure in de Librije. Met de

verhuizing wil de gemeente besparen op de huisvestingskosten. Door de
bibliotheek daarnaast onder te brengen in ’t Gasthoês creëer je echt een
cultureel centrum. Volgens Elbert Joosten moeten we het echter anders
zien: “Eerste vraag is: wat moet precies de bibliotheekfunctie zijn? Tweede
vraag: wat is de beste plek om deze functie(s) te huisvesten? In de gevoerde
discussies worden beide punten betrokken. Waarbij de opties in ‘t Gasthoês
ruimer zijn dan op huidige locatie. De twee punten zijn dus niet twee opties
met elk hun nadeel (zoals in de stellingen wordt gesuggereerd), maar
versterken elkaar juist. Kunst is om de optimale combinatie te vinden.”

Brandweervrijwilligers moeten
voorrang krijgen op een huurwoning
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
De roep om meer nieuwe brandweervrijwilligers wordt steeds luider.
Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft gemeenten om financiële steun gevraagd
om te voorkomen dat brandweerkorpsen in de problemen komen. In gemeente
Utrechtse Heuvelrug krijgen nieuwe brandweervrijwilligers zelfs voorrang op
een huurwoning, meldde de NOS. Nieuwe vrijwilligers haakten af omdat ze
geen geschikte woning konden vinden.
Het is het minste dat je als gemeente kunt doen, om ervoor te zorgen dat
korpsen uit de problemen blijven. Zeker als een passende woning vinden het
enige is dat een aspirant-brandweervrijwilliger ervan weerhoudt zich aan te

melden. Ook als dat betekent dat je iemand voortrekt op de toch al krappe
woningmarkt.
Maar er zijn meer mensen die recht hebben op een woning. Wat maakt dat
een brandweervrijwilliger meer recht heeft op een woning? Men moet zich ook
niet om de verkeerde reden aanmelden. En als iemand lid wil worden, kan dat
toch ook in de plaats waar diegene werkzaam is? Waar een wil is, is een weg
voor de vrijwilliger.
Brandweervrijwilligers moeten voorrang krijgen op een huurwoning.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 17) > Beeldschermgebruik jongeren is eigen verantwoordelijkheid > eens 74% oneens 26%

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
Ik schrok bij het lezen van het ingezonden stuk van de heer en
mevrouw Voorn. Ik betreur dat zij het zo hebben ervaren en er zo’n
vervelend gevoel aan over hebben gehouden.
Maar nadat een middag die in
hun ogen niet goed is verlopen, meteen de conclusie te trekken dat er
slecht met bejaarden wordt omgegaan en dat er geen tijd meer is
voor de ouderen, vind ik toch wat
ver gaan. Ik werk lang genoeg bij
Sevenheym om te weten dat dit niet

waar is. Dat er geen of weinig tijd was
met het brengen van het gebak kan
kloppen, ze waren ook druk met de
voorbereidingen/portioneren van de
Paasmaaltijd. Er zaten inderdaad maar
een paar mensen aan de weg, maar
het hele terras van Sevenheym zat
vol en ze hebben allemaal gebak met

koffie gehad. En hebben van daaruit
de tocht kunnen volgen. Dagelijks zijn
veel verzorgenden bezig met de zorg
voor onze cliënten, in samenwerking
met veel vrijwilligers. Allemaal met
veel plezier en grote inzet. Niet voor
niets hebben wij een score van een 8
voor het cliëntentevredenheidonderzoek gekregen (boven het landelijk
gemiddelde). Natuurlijk maken wij ook
fouten, waar dan van geleerd wordt,
en de zorg kan altijd beter. Maar de

zorg is goed en er is voldoende tijd
voor elke cliënt. Ik wil graag de heer
en mevrouw Voorn een paar dagen
uitnodigen om samen met mij mee
lopen in de zorg, bij welzijn, horeca
en met de vrijwilligers die dagelijks
activiteiten ondersteunen. Ik weet
zeker dat als zij dan een reactie
plaatsen in de HALLO, deze een stuk
positiever zal zijn.
Jan Minten,
Grubbenvorsterweg Sevenum

Ingezonden brief

Wil B&W via nieuw centrumplan sloop zwembad
afdwingen?
Terwijl tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 maart nog bleek
dat het niet duidelijk is of een nieuw zwembad wel betaalbaar is, gaat
B&W onverdroten verder om haar plannen verwezenlijkt te krijgen.
Door een ‘centrumvisie’ te presenteren die als consequentie heeft dat
zwembad en sporthal De Berkel gesloopt moeten worden. En ook de
Weisterbeekschool moet wijken uit het centrum.
Op 7 mei gaat de gemeenteraad
discussiëren over plannen om het
centrum in Horst aan te passen. Dat
plan gaat sowieso 3,5 miljoen euro
kosten. Maar, zo geeft het college nu
al aan, waarschijnlijk zal dat bedrag
‘ruimschoots’ overstegen worden.

Ook dit plan gaat dus heel veel geld
kosten. Naast de miljoenen die naar het
Gasthoês gaan en de ettelijke miljoenen
die het college wil steken in de verplaatsing van het zwembad naar de
Kasteelse Bossen. In de plannen van
B&W voor het centrum van Horst is

bedacht dat er parkeerplaatsen moeten
komen op de plek waar nu het zwembad en de sporthal staan. Buiten pure
kapitaalvernietiging (het zwembad kan
best nog zo’n twintig jaar mee!) wordt
met dit plan via een omweg de verplaatsing van het zwembad geforceerd.
Als de gemeenteraad met het plan
instemt, besluiten ze eigenlijk ook over
de verplaatsing van het zwembad en de
sporthal. Terwijl diezelfde gemeenteraad heeft besloten dat het college eerst
maar eens moet laten zien of een nieuw
zwembad wel haalbaar is.

Overigens valt óók op dat de
grond die de gemeente al eerder heeft
aangekocht voor extra parkeerplaatsen bij het Gasthoes, daar nu ineens
niet meer voor gebruikt gaat worden.
Dat is op z’n minst vreemd te noemen.
Het lijkt wel of bij dit college het geld
niet op kan en dat alles moet wijken
voor haar megalomane plannen voor
een 50 meter zwembad en nieuwe
sporthal in de Kasteelse Bossen, waar
vrijwel niemand op zit te wachten…
Paul Geurts, namens Comité
t Zwembad mót bliêve, Horst

Waar zijn de
vrouwen?
Acht inwoners van Horst
aan de Maas kregen vorige
week vrijdag een lintje.
Of beter gezegd: acht mánnen
kregen een onderscheiding.
Begrijp me niet verkeerd,
ik gun het ze van harte.
Ze hebben zich allemaal
ingezet voor de samenleving
doordat ze altijd klaarstonden
wanneer hun hulp werd
gevraagd. Van mij krijgen ze
dan ook een dikke proficiat.
Maarre, waar waren de vrouwen?
Even een steekproef: in de
afgelopen vijf jaar hebben van
de 38 onderscheidingen die
tijdens de lintjesregen werden
uitgereikt in Horst aan de Maas,
welgeteld 9 vrouwen een hand
van de burgemeester gekregen.
2016 springt er in dit rijtje uit
met vijf van de acht. En dit jaar
dus geen enkele inwoonster die
extra in het zonnetje werd gezet
en de woorden te horen kreeg:
‘het heeft Zijne Majesteit
behaagd…’ Hoe kan dit nu?
Zetten wij vrouwen ons minder
in voor de samenleving?
Hebben wij genoeg aan ons
gezin en onze carrière dat we
liever ’s avonds op de bank
ploffen om nog net het staartje
van Pauw mee te pikken, dan
dat we bloemen gaan verkopen
voor de volleybalclub? Als ik zo
om me heen kijk, is dat volgens
mij niet de reden. Ik ken
genoeg vrouwen die vrijwilliger
zijn bij een zwemclub of jeugdvereniging of mantelzorger zijn
voor een buurtgenoot. Of is het
dat typische laat-mij-maar-opde-achtergrondsyndroom waar
veel van mijn seksegenoten aan
lijken te lijden? Nergens voor
nodig, dames. Denk aan de
onvergetelijke woorden van
Pippi Langkous: “Ik heb het nog
nooit gedaan, dus ik denk dat ik
het wel kan.” En volgend jaar
gaan er gewoon net zoveel
lintjes naar vrouwen als naar
mannen. Afgesproken!
Marieke
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Raadsavond
Op dinsdag 7 mei vergadert de gemeenteraad.
Meepraten
Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend

Op de agenda van

gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden

de besluitvormende vergadering staan o.a.

kunnen deelnemen) en een besluitvormend

het strategisch plan en het organisatiemodel

gedeelte. Tijdens de voorbereidende

van het nieuwe Gasthoês en de notitie over

vergadering kunnen inwoners gebruik

huisvesting arbeidsmigranten. Met betrekking

maken van het burgerpodium. Daarnaast

tot dit laatste onderwerp: naar aanleiding van de

kan men zich aanmelden voor spreekrecht

opiniërende behandeling op 16 april wordt dit

m.b.t. het agendapunt ingekomen brieven/

voorstel mogelijk aangepast. Voorgesteld wordt

raadsinformatiebrieven en de voorbereidende

dat dit agendapunt daarom van de agenda

behandeling van raadsvoorstellen voor de

gehaald wordt.

Zaterdag 4 mei

volgende vergadering. Wilt u gebruik maken van

Nationale Dodenherdenking

het burgerpodium of het spreekrecht? Neem

Meer informatie

dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering contact

De openbare vergadering is in de raadzaal

op met de grifﬁer, de heer R. Poels, tel:

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

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

De besluitvormende vergadering is gepland

Op zaterdag 4 mei 2019 vindt de Nationale

waarna aansluitend een stille tocht naar

grifﬁer@horstaandemaas.nl

vanaf 20.30 uur. Afhankelijk van het verloop van

Dodenherdenking plaats. Voor de

het oorlogsmonument waar de traditionele

de voorbereidende vergadering kan dit tijdstip

gemeente Horst aan de Maas worden deze

kranslegging plaatsvindt. Voor de locaties

Agenda

maximaal een half uur vervroegd worden.

herdenkingen in de diverse kerkdorpen

en tijdstippen verwijzen wij u naar

Tijdens deze raadsavond wordt de actualisatie

U kunt de vergadering ook live volgen via

gevierd met een herdenkingsdienst,

www.horstaandemaas.nl

van de centrumvisie opiniërend besproken.

www.horstaandemaas.nl/raad .

Laatste betalingstermijn
gemeentelijke belastingen
Tot en met 30 april 2019 konden inwoners van Horst aan de Maas de aanslag(en)
gemeentelijke belastingen (met de datum 28 februari 2019) betalen. Heeft u deze nog niet
betaald? Zorgt u er dan voor dat uw betaling uiterlijk 13 mei 2019 op de rekening van de
gemeente is bijgeschreven. Let op: vermeld bij de betaling alléén uw aanslagnummer.
Maakt u gebruik van automatische

Heeft u zich aangemeld bij de berichtenbox

incasso? Dan geldt deze informatie niet

van MijnOverheid? Dan ontvangt u deze brief

voor u.

alleen in deze berichtenbox!

Hebben wij uw betaling op 13 mei 2019 nog

DOE MEE AAN
DE FIETS NAAR
JE WERK DAG
OP 23 MEI!

niet ontvangen, dan stuurt de gemeente u op

Meer informatie

17 mei 2019 een brief met het verzoek het

Heeft u vragen over de betaling of invordering

bedrag alsnog te betalen.

van gemeentelijke belastingen? Kijk dan op
onze website www.horstaandemaas.nl/

In dat geval berekent de gemeente de kosten

Belastingen, of bel met één van de

van de aanmaning en de invorderingsrente aan

medewerkers Invordering van Team Financiën

u door.

via het telefoonnummer (077) 477 97 77.

Fiets deze dag samen met je collega’s en vele
anderen naar je werk. Fietsen is goed voor het
milieu en zeer zeker ook voor de gezondheid!
Op donderdag 23 mei vindt de landelijke Fiets naar je Werk Dag plaats.
Fietst jouw bedrijf ook mee? Laat op 23 mei je auto of openbaar vervoer
voor wat het is en kom gewoon op de fiets! Je hoeft je niet vooraf op te
geven. Natuurlijk is het wel erg leuk als jij ook meedoet.
Deel jouw deelname onder de hashtag #fnjwd #hadm op social
media en inspireer en motiveer anderen. Doen er meer collega’s
mee? Tag dan gerust jouw bedrijf!
De Fiets naar je Werk Dag Horst aan de Maas is een samenwerking van
Veilig op weg, Gezondste Regio 2025, Sport aan de Maas en Green Leaf
Award.

Burgemeester Ryan Palmen was op Koningsdag gastheer voor de gedecoreerden uit Horst aan

www.horstaandemaas/veiligopweg

het afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

de Maas. Traditiegetrouw werd een groepsfoto gemaakt met alle inwoners van de gemeente die

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Kennisgeving

besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de

•

volgende locaties:

gemeenten Venray en Horst aan de Maas voor de uitvoering van het inpassingsplan
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, het gewijzigde inpassingsplan Gebiedsontwikkeling

gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst (openingstijden staan op de website van
de gemeente).

•

Ooijen-Wanssum en het inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, herziening

gemeente Venray, Raadhuisstraat 1 te Venray (openingstijden staan op de website van
de gemeente).

2017 van de provincie Limburg

•

Onteigeningsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 3 mei 2019

Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Grifﬁoenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

tot en met 13 juni 2019.
Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Ingeval inzage in eigen persoonsgevoelige logboeken (en adreslijsten) is gewenst,

De burgemeester van Horst aan de Maas deelt mee dat op verzoek van de Minister van Binnenlandse

kan dit enkel na afspraak met dhr. L. Verkoijen (tst. 477) of dhr. T. Raassens (tst. 479).

Zaken en Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk
besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp

Zienswijzen

koninklijk besluit wijst op verzoek van de provincie Limburg onroerende zaken ter onteigening aan

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling

die nodig zijn voor de uitvoering van het inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum,

hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties

het gewijzigde inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en het inpassingsplan

worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, herziening 2017.

Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr.
ON4-2018-100103. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232,

De inpassingsplannen voorzien in de realisering van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Hoofddoel van deze ontwikkeling is het oplossen van de hoogwaterproblematiek en het mogelijk

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze

maken van bepaalde ruimtelijke en economische ontwikkelingen in dit gebied. De ter onteigening aan

mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien,

te wijzen onroerende zaken zijn nodig voor de reactivering en herinrichting van de Oude Maasarm,

neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw Fieke Rob-Russel,

de aanleg van de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum, de aanleg van nieuwe dijken en de

tel.nr. +31(0)6-12097585.

versterking van bestaande dijken, de aanleg van een nieuwe rondweg rond Wanssum en de realisatie
van nieuwe natuur.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen

Aan de onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemmingen Agrarisch met waarden, Natuur,

die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om

Recreatie - Jachthaven, Verkeer en Water 2 en de dubbelbestemmingen Leiding - Riool, Waterstaat

te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 4 juli 2019 om 14.00 uur in het gemeentehuis van

- Waterkering, Waarde - Archeologie 1, Waarde - Archeologie 2, Waarde - Archeologie 3, Waarde -

Venray, Raadhuisstraat 1 te Venray. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Archeologie 4, Waarde - Archeologie 5, Waarde - Archeologie 6, Waarde - Archeologie 7, Waterstaat
- Stroomvoerend deel rivierbed en Waterstaat - Waterbergend rivierbed toegekend.
Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk

Swolgen 9 mei

Bewonersavond onderhoud
doorgaande route

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

Griendtsveen

Venloseweg 98a

Sectie I nr. 2194

Op donderdag 9 mei vindt een informatieavond plaats voor inwoners van Swolgen,

St Barbarastraat ongenummerd

Weltersweide 18

Steeghoek 12

lokale bedrijven en overige belanghebbenden.

Grubbenvorst

Gastendonkstraat 50

De Sondert kv 35

Sectie M perceel 477 (24/4)

Lottum

Horsterweg 13 a

Veilinghof ongenummerd

Travers 5 en Schorfvenweg 3

Onderhoud doorgaande route

Bewonersavond

Past. Vullinghsplein nabij nr. 1

Het onderwerp is het geplande

De avond vindt plaats op donderdag 9 mei

Hegelsom

onderhoud aan de Molenstraat en Mgr.

in café-zaal Wilhelmina in Swolgen.

Bosstraat ongenummerd

Meterik

Aertsstraat binnen de bebouwde kom van

De aanvang is 19.30 uur.

Horst

Roothweg 6a

Swolgen. Hierbij worden ook mogelijke

Hebt u vragen hierover dan kunt u

Pr. Marijkestraat 82

Dwarsweg 8

verkeersmaatregelen op deze route

contact opnemen met Ton Peeters via

Gebr. Van Doornelaan 17

Sevenum

besproken.

(077) 477 97 77.

Venrayseweg ongenummerd

Boekweitstraat ongenummerd

Plezier op en rond het boerenerf
• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten

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

Horst aan de Maas

(kavel 5 en 6).

Vertrokken naar onbekende
bestemming:
Blitterswijckseweg 2 T 300
Broekhuizenvorst
Patersstraat 4 Evertsoord

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

interieur
verzorging
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Concretere plannen noodzakelijk voor verbetering Jeugdzorg
In 2015 is de Jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten tegelij- ondersteunt, heeft ze verzuimd
met concrete plannen aan te
kertijd met bezuinigingen. In juni 2014 stelde de SP al dat de gemeente
geven hoe de bevindingen van de
in beroep moest gaan tegen die bezuiniging van jaarlijks 100.000 euro.
Rekenkamercommissie in beleid zijn
te vertalen. De SP constateert dat de
naar aanleiding van het rapport dat
Inmiddels blijkt dat de tekorten
hogere aantallen en toename van
groot zijn. Zaak dus om de Jeugdzorg aan de uitvoering van de Jeugdzorg
jongeren met jeugdbescherming en/
in Horst aan de Maas tóch zodanig te nog wel het een en ander schort en
of jeugdreclassering een aanwijzing
heeft gewezen op het ontbreken van
organiseren dat de kwetsbare
kan zijn dat de samenwerking met bijkinderen de hulp krijgen die ze nodig grip van de gemeenteraad op het
voorbeeld huisartsen niet optimaal is,
beleid. Beleidsdoelen zijn te vaag
hebben. Hoe? Daarover ging een
waardoor problemen niet vroegtijdig
geformuleerd en het ontbreekt aan
onderzoek van de
worden gesignaleerd en opgepakt.
bijbehorende concrete plannen.
Rekenkamercommissie dat in de
Voor de SP is het rapport reden
Hoewel ook B&W de concluraadsvergadering van 16 april
B&W op te roepen snel te komen met
sies van de Rekenkamercommissie
besproken werd. De SP constateert

een concreet plan van aanpak met
betrekking tot genoemde bevindingen en aanbevelingen. Daarin moet
tot uitdrukking komen hoe het college
waarborgt dat goede zorg gerealiseerd
wordt. Het gaat daarbij onder andere
om de inzet van praktijkondersteuners
jeugd-GGZ en het belang van verbinding van de gebiedsteams met het
voorliggende veld, onder andere het
onderwijs, om aan de hand van signalen en trends te voorkomen dat uitgaven verder dreigen op te lopen. Ten
slotte moeten doelen scherper gefor-

muleerd worden waaraan meetbare
indicatoren verbonden worden.
Er werd een oproep gedaan
door de raad aan het college om
zo spoedig mogelijk te komen met
concrete plannen. Dergelijke signalen, niet alleen vanuit Horst aan de
Maas, kunnen ertoe leiden dat minister De Jonge (CDA) meer geld gaat
vrijmaken voor de Jeugdzorg in de
gemeenten.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Vrijheid. Niet vanzelfsprekend
Aanstaande zaterdag herdenken we alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog. Een dag later, zondag 5 mei, vieren we met
Bevrijdingsdag de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland (voor
Horst aan de Maas dit jaar 75 jaar geleden). Dan staan we ook stil bij de
grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.
Het lijkt voor ons zo vanzelfsprekend, die vrijheid. Het merendeel
van de wereldbevolking (zo’n 60 procent) leeft echter niet vrij. Dat komt
door terrorisme, of door totalitaire
regimes. Elke dag weer opstaan met

de zekerheid dat de angst in je doen
en laten de onderliggende hoofdrol
vervult. Verschrikkelijk. Wat betekent
vrijheid? Voor mij de voorwaarde om
te gaan en staan waar ik wil. Zelf het
leven te kunnen bepalen en besluiten

te kunnen nemen. Te kunnen zeggen wat ik denk. En dat alles zonder
angst voor repercussies. Dat is ook de
reden dat ik nu zo’n 27 jaar geleden
lid werd van de VVD, de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie. Een club
van vrijzinnig georiënteerde mensen
uit alle geledingen van onze samenleving. En waarin een zo groot mogelijke vrijheid van denken en handelen
voorop staat. Dat onderscheidt de VVD
dan ook in het bijzonder van andere
politieke partijen in Nederland.

Wat betekent vrijheid nog meer?
Als gekozen volksvertegenwoordiger te mogen oordelen zonder last of
ruggespraak. En naar eigen inzicht en
overtuiging een standpunt kunnen
innemen. Met respect voor de mening
van de ander. Dat alles vormt de basis
van het raadslidmaatschap. Voor een
goede toekomst van ons allemaal
in Horst aan de Maas. In vrijheid.
Gewoon. Doen.
Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

van je ouders en vrienden wist jij hoe
belangrijk goede zorg is. En natuurlijk
jouw America. Het dorp waar jij veel
voor hebt betekend én dat zoveel
heeft betekend voor jou. Het dorp
waar je van hield. Het was voor ons
vanzelfsprekend om je te helpen met
voor ons zo normale zaken, drinken, je
jas en de microfoon. Tot voor kort
fysiek aanwezig, vanaf nu als inspiratie en stimulans. Je hebt ons laten zien
hoe je ondanks een beperking een

zeer waardevolle bijdrage kunt leveren aan het verder bouwen aan onze
mooie gemeente. Respect voor jou en
respect voor je ouders die het mogelijk maakten dat je je politieke werk
kon doen. Met jou verliezen wij een
echte sociaal democraat. We gaan je
heel erg missen en we gaan er alles
aan doen om jouw mooie werk voort
te zetten.

Lieve Ruud,
Vijf jaar lang hebben we van je mogen genieten. Vrijwel elke dinsdag
was je erbij. Altijd keurig op tijd en zeer goed voorbereid. Vaak het beste
van allemaal.
Je verraste ons vaak met vragen
en suggesties. Wij als fractiegenoten
kleurden dan wel eens wat rood. Hoe
hadden we dat kunnen missen?
Nooit de nice-to-know-vragen.
Maar altijd de need-to-know -vragen. Nooit kritiek om de kritiek,
maar altijd op zoek naar wat beter

kan. Mensen die het moeilijk hebben
die hadden een speciale plek in je
hart. Je kwam altijd op voor mensen
die op ons moeten kunnen rekenen
voor zorg of een uitkering. Maar ook
voor mantelzorgers had je terecht heel
veel aandacht. Vanuit de ervaring die
je zelf had met de fantastische zorg

PvdA Horst aan de Maas

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Krachtige alleskunner
Met een Branson tractor bent u verzekerd van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Nu te bekijken in onze showroom: de krachtige Branson 1905H sub-compact tractor.
Hydrostatische aandrijving, vierwielaandrijving, 19 pk, 3-cilinder Yanmar dieselmotor.
Veelzijdig inzetbaar voor allerlei klussen met de frontlader en middenonder cirkelmaaier.
EPRIJSD
SCHERP G
0,tor € 9.75
1905H trac
250,2.
€
Frontlader
€ 2.250,Maaidek

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante
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Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Begin mei: tijd voor saamhorigheid
Begin mei is de periode bij uitstek voor bezinning en zoeken naar
wat ons bindt. De dodenherdenking op 4 mei is zo’n moment. Van kindsbeen af heb ik dat meegemaakt.
Met mijn vader en mijn broers,
zussen en vele anderen liepen we
vanaf het gemeentehuis van Rhenen
naar de begraafplaats op de top van
de Grebbeberg. Die wandeling naar
de top van die berg, waar aan het

begin van WO II velen het leven lieten
in de loopgraven. Die wandeling gaf
een goed gevoel van saamhorigheid.
Ook de jaren daarna heb ik in diverse
woonplaatsen met dat gevoel dat feit
herdacht. Die herdenking zal ik nooit

overslaan, tenzij ik geveld word door
een voedselvergiftiging. En dan de
volgende dag samen de bevrijding
vieren. Ook mooi, maar mijn favoriet
is toch die herdenking op 4 mei.
Beide dagen staan voor mij in het
teken van saamhorigheid. En dan
bekruipt mij altijd het gevoel, waarom
saamhorigheid in de politiek zo
moeilijk is. Er lijkt nu overeenstem-

ming te zijn over minder blokkendozen en minder dieren in de intensieve
veehouderij. Maar toch lukt het niet
om effectief een gezamenlijke vuist te
maken om die groei te stoppen.
En dan praten we nog niet over de
groei van de mestverwerking. Is deze
periode niet een goed moment om
eens na te denken hoe we partijbelangen kunnen loslaten en kiezen

voor gezamenlijkheid? Wilt u hierover (en over andere zaken) met ons
praten? Dat kan. We zitten elke
eerste zaterdag van de maand van
11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek
in Horst.
Henk Kemperman,
D66+GroenLinks
Horst aan de Maas

Het ideale evenementenbeleid...
Is een beleid wat werkbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is voor organisaties. Waar er een balans is tussen veiligheid en vertrouwen in de
organisatie. Om te voorkomen dat we zaken niet dichtregelen en het
enthousiasme van verenigingen en organisaties ontnemen om iets
moois te organiseren voor onze inwoners.
Afgelopen jaren zijn ons veel signalen toegekomen dat het huidige
beleid niet werkbaar, betaalbaar
dan wel uitvoerbaar is. Voorbeelden
van vier beveiligers op een ‘prijsuitreiking’ van een dorpskwis, de
nokhoogte van een ‘partytent’ voor

vrijwilligers en een ‘strooiplan’ voor
een kermis in juli’, duiden dat er verandering moet komen. 6 april verscheen er een artikel in De Limburger
met de kop ‘Regeldruk bedreigt
Limburgse evenementen’. Een kop die
helaas direct zijn uitwerking kent in

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

Horst aan de Maas en aanleiding van
het artikel was een onlangs verschenen rapport opgesteld door de provincie.
Echter voorzie ik wel licht aan het
einde van de tunnel. Met de aanstelling van de nieuwe burgemeester heb ik hem meteen benaderd
om de huidige situatie te bespreken.
Zo geschiedde 12 april. Mijns inziens
een verademing voor wat komen
gaat. Burgemeester Palmen legde
zijn grondgedachte uit als iemand iets

ZA

SPECIAALBIER
LIVE - TERRAS 50+

MA

MATINEE
PARTY CRIMINALS

KIJK VOOR HET HELE PROGRAMMA OP
WWW.NIENS.NL / FACEBOOK: NIENSBV

wil organiseren en aanklopt bij de
gemeente: “Gezellig, leuk, hoe kunnen
wij u daarbij helpen?”
Om hem meteen te voorzien van
informatie organiseren wij als CDA binnenkort een avond waar we kansen
en aandachtspunten willen ophalen
om deze vervolgens te implementeren in het nieuwe evenementenbeleid.
De uitnodiging volgt.
Danny van Hees,
Raadslid CDA

10-15 MEI 2019

NIENS
KERMIS
MAASBREE

LOCATIE: NIENS FEESTENT & NIENS CAFE & TERRAS

PRODUCTIE MEDEWERKER

GEZOCHT
Wij zoeken een medewerker die van aanpakken
weet en wil werken binnen een innovatief en
vooruitstrevend champignonbedrijf.

Einde seizoen 2018-2019
De cursussen van het huidige seizoen zitten
erop. Het bestuur van het Hobby-Gilde bedankt
alle deelnemers en cursusleiders voor hun
enthousiaste inzet gedurende het afgelopen
cursusjaar. Wij gaan nu van een verdiende
vakantie genieten. Dan kunnen we over een
paar maanden weer met frisse zin aan het
nieuwe seizoen beginnen.
Dit gaat op 16 september 2019 van start.
Nadere informatie over ons cursusaanbod
in het komende seizoen 2019-2020 volgt
binnenkort in dit blad.

www.hobbygilde.nl

Als productiemedewerker ga je (als team) aan de slag met het
oogsten en sorteren van champignons middels machines.
Andere werkzaamheden bestaan o.a. uit het reinigen van
cellen en machines.
Het aantal uren is bespreekbaar tussen de 20-40 uur (twee tot vier dagen
per week, beschikbaar op dinsdag en donderdag). Wij bieden goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Heb je interesse?
Neem dan contact met ons op.

Jos Cox Champignons in Broekhuizen is een moderne
champignonkwekerij waar de champignons machinaal geoogst worden

Contact: Dennis@coxchampignons.nl

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL
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Jubileumweken!
Tip van

co
Rem
en
Niek

Vermont
pot ribbel

Kunststof pot,
antraciet.
In vele maten
en vormen.

Calibrachoa
’Carnaval’

-25%

Uit eigen kwekerij!
Diverse kleurenmixen
in 12 cm pot € 2,99/st

€ 2,39

Tip van

Ilse

Reuzen
hangpot

Uit eigen kwekerij.
Ø 30 cm.
Allerlei mixen.
Nu 1 stuk

€ 11,99
Tip van

Nieekn
Nynke

Tip van

Sjuul
Alle vormconiferen

Spiralen, ponpons,
bol op stam, bonsai.
Enorme keuze!

Acties geldig t/m 7 mei 2019

-25%

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

Dream
School
Het programma dat ik elke
maandagavond kijk is Dream
School. In Dream School
nemen Lucia Rijker en Erik van
’t Zelfde een groep vroegtijdige schoolverlaters drie
weken lang onder hun hoede.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Niek Sauvageot
14 jaar
Lottum
Dendron college

Geloof jij in buitenaardse wezens?
Nee. Ik geloof daar niet in. Ik denk niet
dat er buitenaardse wezens zijn. Ik
denk dat er alleen wezens leven op de
aarde en niet daarbuiten.
Welke periode in het verleden zou
je willen veranderen?
Ik heb geen idee. Ik denk dat als ik zou
moeten kiezen dat ik dan wel voor de
Tweede Wereldoorlog zou gaan. Dat

was erg rampzalig voor Europa en de
rest van de wereld. En dan zou ik
ervoor zorgen dat Hitler nooit met
slechte bedoelingen aan de macht zou
komen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Het zou wel speciaal zijn om te kunnen vliegen. Dan zou ik heel snel
ergens kunnen zijn en dan kun je ook
alles vanuit de lucht mooi zien.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag naar de Verenigde Staten
willen gaan. Ik zou best wel willen

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

weten hoe alles daar eruit ziet en het
lijkt mij wel tof om te weten hoe de
casino’s daar zijn. Ik zou dan met mijn
vrienden een maand lang een roadtrip
maken met een caravan of camper.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een automatische frituurpan. Want
dan kan die frikandellen bakken en
dan hoef ik dat zelf niet meer te doen.
Dan zou er een diepvries boven de frituur hangen en dan zou je een app
hebben op je telefoon, en als je dan op
een aanknop drukt in die app dan zou
er een luikje open gaan en dan kan er
een frikandel uitrollen en in de frituurpan gaan en dan bakt de frituurpan.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Buurman en Buurman. Vroeger keek ik
altijd met mijn buurman, Buurman en
Buurman en toen hadden we afgesproken dat ik de gele buurman zou
zijn en dat hij dan de rode buurman
zou zijn. En het zou wel erg leuk zijn
als het dan zou uitkomen dat wij beide
in een Buurman en Buurman-film zouden spelen.
Waar ben je verslaafd aan?
Nergens. Ik ben nergens echt verslaafd
aan, maar ik gebruik mijn telefoon wel
erg vaak. En als ik eerlijk ben denk
ik ook niet dat ik van het ene op de
andere moment zou kunnen stoppen
met het gebruiken van mijn telefoon.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag beter Engels kunnen
schrijven en lezen. Ik heb dyslexie en
daarom zijn talen echt heel erg lastig. En het meeste moeite heb ik met
Engels en daarom zou ik graag beter
willen zijn in Engels. Dat zou veel
moeite schelen.
Wie is je grote voorbeeld?
Dat is een lastige. Als ik iemand zou
moeten kiezen is dat wel mijn vader of
mijn opa. Zij doen hetzelfde werk als
ik, namelijk rozen kweken. Mijn opa
begon en is er mee gestopt maar nu

runt mijn vader het bedrijf en help ik
af en toe mee.
Wat is je favoriete game?
Fortnite. Dit is een game die ik met
mijn vrienden kan spelen die geen
Xbox hebben maar bijvoorbeeld ook
een Playstation. En momenteel speel
ik het erg vaak. Vaker dan vroeger
Minecraft of Rocket League, en die kon
ik niet met mijn vrienden spelen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Motorcross lijkt mij wel vet. Voetbal
wil ik niet want dat vind ik niet zo
leuk. Vroeger wel maar nu minder.
Ik rijd zelf ook een quad en ik was
laatst al bij een motorcrossevent
geweest. En eerlijk gezegd wist ik
niets anders op te noemen.
Als je een dier was, wat zou je dan
willen zijn?
Ik zou graag een luiaard willen zijn.
Die hangen zo chill en ondersteboven
in een boom heel de dag en die doen
lekker niks en dat zou ik ook wel willen.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi willen zijn?
Twee keer zo slim. Slim kan altijd meer
en ik ben nu wel tevreden over mijn
uiterlijk. Dus dan zou ik liever voor
twee keer zo slim gaan.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste is dat ik altijd mensen wil
helpen, meestal ouderen, bijvoorbeeld met een deur openhouden.
En mijn slechtste eigenschap is dat ik
snel gefrustreerd ben. Als mensen bijvoorbeeld niet terug praten terwijl ze
maar een paar meter van me afstaan.
Dan raak ik snel gefrustreerd.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Alles wat met school te maken heeft.
Ik vind helemaal niks aan school,
het huiswerk, de lessen en de toetsen maken mij echt niet gelukkig.
Het enige pluspunt is dat ik daar mijn
vrienden zie van andere dorpen.

Tijdens die drie weken
krijgen de deelnemers allerlei
lessen van bekende
Nederlanders. Ze krijgen een
soort van tweede kans om hun
leven op te pakken. Ik vind het
zelf echt een goed programma.
Alle leerlingen die meedoen
hebben vaak van alles meegemaakt. Wat ik goed vind is dat
er verder wordt gekeken dan
wat iedereen heeft meegemaakt, maar dat er ook echt op
wordt gehamerd dat je niet
altijd in een slachtofferrol moet
kruipen en dat je je niet altijd
kunt verschuilen achter je
problemen. Verder wordt er ook
veel aandacht gevestigd op dat
je met inzet en doorzettingsvermogen heel veel kunt bereiken.
Ik vind de manier waarop er
met de leerlingen wordt
gewerkt heel mooi. Het is heel
persoonlijk, en iedereen krijgt
echt de kans om zijn of haar
problemen aan te gaan en op te
lossen.
Er is veel kritiek gekomen op
dit seizoen van Dream School.
Er was veel in het nieuws dat de
nazorg niet goed, of niet voldoende zou zijn. Ik vind het
überhaupt al heel goed dat er
nazorg is, want vaak kunnen
problemen niet opgelost worden in drie weken. Ik vind het
goed en belangrijk dat dit soort
programma’s worden gemaakt.
Het geeft de realiteit van het
leven weer, en als kijker kun je
er ook nog van leren.
Sylke
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Bij Camping ‘t Karrewiel

Beachvolleybaltoernooi in Meerlo
Volleybalclub Set Up organiseert op zaterdag 15 en zondag 16 juni en vrijdag 21 en zondag 23 juni de traditionele beachvolleybaltoernooien in Meerlo.
Tijdens deze twee weekenden
komen diverse teams in actie. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt in een
open, jeugd en bedrijven beachvolleybaltoernooi. De toernooien worden
gehouden bij Camping ’t Karrewiel
aan de Peschweg te Meerlo.

Voor de toernooien worden twaalf
velden opgebouwd. Vanuit de Nevobo
wordt een toernooi in het kader van
het Jeugd Beach Circuit georganiseerd. In het Junior Beachcircuit (JBC)
kan jeugd in de leeftijd van 12 tot 19
jaar beachvolleyballen op zijn of haar

eigen niveau. Door het hele land
worden toernooien georganiseerd
door verenigingen en ander beachvolleybalaanbieders.
Op zaterdag 15 juni wordt dit
voor de tweede keer georganiseerd
op het strand van Meerlo.

Op zondag 16 juni staat het Vitelia
Open Beachvolleybaltoernooi op het
programma. Deelname staat open
voor recreatieve en prestatieve
spelers. Voor dit toernooi kunnen
teams, bestaande uit drie of vier
spelers, zich inschrijven.
Op vrijdagavond 21 juni wordt om
18.30 uur gestart met het Factor 73
Bedrijven Beachtoernooi.

Op zondag 23 juni is het Camping
’t Karrewiel Jeugd Beachtoernooi.
Inschrijven kan voor niveau 1 tot en
met 6, C en B-jeugd. Voorafgaande
aan het toernooi kan er van 9 op
10 juni overnacht worden op het
strand van Set Up. Teams die mee
willen doen aan één van de toernooien kunnen zich inschrijven via
vcsetupmeerlobeach.nl

Financiële ondersteuning
bij zwemlessen
Stichting Leergeld Horst aan de Maas ondersteunt gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau.
Zij konden al financiële hulp ontvangen voor het volgen van zwemles in De Berkel. Dit is nu uitgebreid naar
andere zwembaden in Horst aan de Maas.
“Veilig leren zwemmen is onmisbaar voor kinderen die opgroeien in
het waterrijke Nederland. Lekker
zwemmen is bovendien ontzettend
leuk, gezond en belangrijk om mee te
kunnen doen met vriendjes en vriendinnetjes”, zegt Stichting Leergeld.
“Goed leren zwemmen is voor veel

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

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.

BARBECUE
COMPLEET

Hydrofoorgroepen

gezinnen een te grote aanslag op hun
portemonnee.”
Via de stichting kunnen zij een
bijdrage ontvangen voor het volgen
van zwemlessen. Leergeld Horst aan
de Maas is er ook voor kosten die
gezinnen met een laag inkomen
maken voor lidmaatschap aan sport-

clubs, school(reisjes), dans, muziek,
jeugdverenigingen en kindervakantiewerk. De regeling is er voor kinderen
van 0 tot en met 18 jaar en ook voor
werkende ouders en ondernemers
met een laag inkomen.
Kijk voor meer informatie op
www.leergeldhorstaandemaas.nl

Karter Kris Haanen
behaalt podiumplaats EK
Door: Blatter Media
Nog maar amper gedebuteerd in de Rotax Max Junioren-klasse toonde Kris Haanen zondag 21 april in Genk
wat voor talentvol karter hij is. Tijdens de eerste ronde van de Euro Trophy, het EK voor Rotax Max-rijders, werd
de pas 12-jarige rijder uit Meterik tweede in het totaalklassement.

en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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Crist Coppens
BUDGETBARBECUE!

Voor Kris was het zijn eerste
podiumplaats in de Euro Trophy.
“De eerste finale was super, want die
won ik”, zei de snelle Limburger van
het Engelse topteam Coles Racing.
“Het bewijst dat ik in de Rotax Max bij
de Europese top hoor. Ik doe er ook
alles aan.” Tijdens de eerste finale
moest hij als tweede starten. “Ik viel
terug naar de derde plek, maar bij het
opkomen van het stuk ter hoogte van
de Europalaan lag ik weer op de
tweede plek.” Daarna reed hij samen
met de Pool Oli Pylka een tijdje aan
kop. Kris: “We hadden een gaatje op
Mike van Vugt, die op de derde plaats

reed. Toen Mike er later bij kwam,
haalde ik die Pool in. Ik lag drie
ronden aan kop. Daarna was het
stuivertje wisselen. Ik ging als derde
de laatste ronde in, maar ik heb de
race toch gewonnen. Het was een
kwestie van rustig blijven en aanvallen.”
Tijdens de tweede finale van
het weekeinde mocht Kris, dankzij
zijn winst in de eerste finale, van
poleposition starten. “Ik had kopstart.
Daarna werd ik op het rood-witte
verdrijvingsvlak ingehaald, maar ik
pakte mijn plek terug.” Jammer
genoeg viel hij even later terug naar

de vierde plek. Maar Kris liet zich niet
kennen. Hij knokte zicht terug tot de
derde plek. Die positie hield hij vast
tot en met de finish waarmee hij zich
verzekerde van een tweede plaats in
het totaalklassement. Om voor
kampioenschappen zo goed mogelijk
voor de dag te komen, zorgt Kris
ervoor dat hij zich altijd optimaal
voorbereidt. Dat betekent ook keihard
trainen buiten de kart. “Ik kickboks
om fit en gefocust te blijven”, zei hij.
“Ook is het goed voor je conditie. Het
werkt. Ik voel me fit in de kart en de
resultaten zijn goed.”
(Foto: Bas Kaligis / RaceXpress.nl)
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GFC’33 wint topper tegen
Meterik

Groepsactiviteiten voor grote
en kleine groepen!

Door: voetbalvereniging GFC’33
Op sportpark d’n Haspel in Grubbenvorst stond zondag 28 april het duel tussen nummer twee RKSV Meterik
en nummer drie GFC’33 op het programma. Het werd 3-0.

Vanaf
€ 15,p/p

Archery Play &
Boogschieten bij ASC Handboogcentrum
Kreuzelweg 23 Horst

www.archeryservicecenter.nl

4 mei van 10:00 - 16:00 uur
1 gratis foto per klant
Alle huisdieren zijn welkom
Samen met je huisdier mag ook
Zonder afspraak

PERKPLANTEN

Tweevoudig doelpuntenmaker Jasper van
der Weegen wint stijlvol een luchtduel
Trainer René Peters van GFC’33 kon
eindelijk weer eens beschikken over
een redelijk fitte ploeg. Behalve de
lang geblesseerde Wouter Peeters
ontbrak alleen Jur Scheres. Wel waren
Bram Martijn en Sebas Theelen nog
niet 100 procent hersteld, maar voldoende om in ieder geval een deel van
de wedstrijd te spelen. Na 15 minuten
dacht Meterik de 0-1 te scoren, maar
hinderlijk buitenspel van hun spits
gooide roet in het eten. Tot ergernis
van alles wat Meterik was. De bijna
lege ziekenboeg van GFC’33 liep na een
half uur weer wat voller. Thei Breukers,
de laatste weken uitstekend op dreef,
viel bij een duel met de Meterikse

keeper wat ongelukkig op zijn schouder en moest naar het ziekenhuis. Hij is
de komende weken niet inzetbaar. Het
zat de Grubbenvorstenaren echter niet
alleen maar tegen. Ietwat gelukkig
kwam GFC’33 vlak voor rust op 1-0.
Mike van Knippenberg werd gelanceerd, ging goed alleen door en schoof
de bal onder de uitlopende keeper in
het doel. Na rust bracht GFC’33 wat
extra controle op het middenveld met
Sander Heijnens voor Sebas Theelen,
die uit voorzorg naar de kant ging.
Ook uitblinker Bram Martijn had last
van zijn buikspierblessure, maar
verbeet de pijn. En toen kwamen de
vijf minuten van Jasper van der

Weegen. De afgelopen weken had hij
weinig geluk met zijn acties, maar
vandaag stond hij er weer. Eerst
scoorde hij na een uur spelen uit een
scherpe voorzet van Bas van
Beckhoven. Even later zette hij de 3-0
op het scorebord met een prachtige lob
vanaf 20 meter. De wedstrijd was
gespeeld. Meterik vond het wel goed
en wisselde topscorer Dirk van Rengs,
wederom uit de wedstrijd gespeeld
door Joost Relouw. Ook GFC’33 liet de
teugels wat vieren met het oog op de
midweekse wedstrijd tegen achtervolger Heijen. Zo bleef het bij 3-0 en kon
koploper FCV-Venlo de confetti nog
even in hun kanon laten.

Goed spel, geen finale

Wittenhorst verliest in
halve finale beker
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De voetballers van Wittenhorst 1 speelden op donderdag 25 april de halve finale van de districtsbeker tegen
Groene Ster uit Heerlerheide. Ondanks de langdurige regenval was het kunstgrasveld van Wittenhorst omzoomd
met vele toeschouwers. Ze kregen een felle wedstrijd te zien, met een eindstand van 1-2 in het voordeel van
Groene Ster.
Aan beide zijden werd vanaf het
begin fel gestreden. Groene Ster
probeerde meteen de puntjes op de i
te zetten. De ploeg van Ton Kosterman
wilde hieraan echter niet meewerken
en bouwde zelfs een licht veldoverwicht op. De beste mogelijkheden
kwamen van de voorwaartsen van
Wittenhorst. Joost van Rensch wist
voor het meeste gevaar te zorgen.
In de 32e minuut ontsnapte hij en
zette zichzelf voor de doelman.
Het schot dat volgde, kon met moeite
uit de rechterbovenhoek tot corner
worden gepromoveerd. Deze werd
niet benut. Ondanks een puike eerste
helft van de Horstenaren, was de

ruststand 0-0. Na de pauze begon de
thuisclub wederom met enkele goed
opgezette aanvallen. Daan Verlijsdonk
wist het net bijna te vinden. De doelman hield met een goede safe zijn
doel schoon. Rond de 56e minuut wist
Groene Ster tegen de verhoudingen in
op voorsprong te komen. Uit een
voorzet van Dylan Zwartjes werd de
bal op gelukkige wijze in het doel
gefrommeld door Mick Hellemons,
0-1. In de 63e minuut kwam de
koploper van de Hoofdklasse
wederom met wat geluk aan een
doelpunt. Een knap afstandsschot van
Dylan Zwartjes belandde onhoudbaar
achter Sjors Witt in het doel, 0-2.

De wedstrijd leek hiermee gespeeld,
maar de thuisploeg bleef vechten en
kreeg zo de verdiende treffer. Uit een
vrije trap wist Marco Daniëls met een
schot de doelman te verrassen, 1-2.
Groene Ster kreeg het nog
benauwd en in de spannende
slotfase had Wittenhorst enkele
malen de gelijkmaker kunnen
maken. Het mocht niet zo zijn.
De scheidsrechter maakte een eind
aan de boeiende wedstrijd bij de
eindstand 1-2. Groene Ster kroop
soms door het oog van de naald, maar
gaat wel naar de finale. Wittenhorst
mag echter trots zijn op het geleverde
spel.

DE GROOTSTE KEUZE

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

ZONDAG 5 MEI GEOPEND
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

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen
van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST 40 UUR M/V
Werkzaamheden zijn o.a.:
• telefonisch en persoonlijk te woord staan van klanten en
leveranciers;
• vastleggen en opvolgen van gemaakte afspraken;
• opstellen van offertes;
• administratieve en logistieke afhandeling.
Wij vragen:
• minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal is een pre;
• zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;
• communicatief sterk, oplossingsgericht, daadkrachtig;
• agrarische achtergrond is een pre.

Heb jij groene vingers en ben je commercieel ingesteld?
Stuur dan je cv naar: Vissers Plant Innovators, t.a.v. Ruud van Bommel
Midden Peelweg 10, 5966 RE America
T: 077 464 81 00
E: ruud@vissers.com
www.vissers.com
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Hegelsom neemt
revanche op EWC

Geflatteerde nederlaag
Wittenhorst tegen Venray

Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerst team van VV Hegelsom heeft de kansloze nederlaag in
Well van veertien dagen geleden zondag 28 april rechtgezet in de
thuiswedstrijd tegen EWC. Het werd 3-1.

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het was zondag 28 april duidelijk te zien dat de ploeg van Ton Kosterman aan de vierde wedstrijd in negen
dagen stond af te werken. De topper tegen Venray was misschien te veel van het goede voor het eerste team van
RKsv Wittenhorst. Het werd 1-4.

EWC probeerde van begin af aan
Hegelsom onder druk te zetten om
een vroege voorsprong te verkrijgen.
Aanvankelijk leidde dit nog niet tot
kansen. In de 11e minuut had keeper
Hagens geluk toen zijn verkeerde
uitgooi voor de voeten kwam van
een EWC-speler, maar hij herstelde
zijn eigen fout door de inzet te
pareren. Toch kwam EWC na een
klein half uur spelen op een verdiende voorsprong. Er werd onnodig
balverlies geleden op het middenveld en via een snelle uitval over
links werd de bal voorgezet en bij de
tweede paal simpel binnengelopen
en de 0-1 was een feit. Hegelsom
rechtte de rug en kwam goed terug.
Zo’n 5 minuten later kwam het
alweer op gelijke hoogte. Guido
Kauffeld stak het middenveld over
en passte de bal op Rik Huijs.
Zijn prima voorzet vond het hoofd
van Juul Janssen die goed binnenkopte. Het stond weer gelijk en hier
kwam voor de pauze ook geen
verandering meer in.
Na de thee was Hegelsom de

betere ploeg en werd EWC van meet
af aan onder druk gezet. In de 55e
minuut was het Jordy Janssen die
zijn kopbal van de lijn gehaald zag
worden. De afgeslagen bal werd
opnieuw ingebracht en toen Rik Huijs
de bal wilde controleren werd hij in
de rug gelopen door een verdediger
van EWC. De scheidsrechter stond er
bovenop en gaf een strafschop. Djen
Vercoulen die vorige week ook al
twee penalty’s binnenschoot, faalde
ook dit keer niet en schoot de bal
prachtig in de linkerbovenhoek.
Even later was de lepe Koen
Stevens los van zijn tegenstander
maar Joris Hagens plukte de bal van
zijn voet. Hegelsom kwam in de
75e minuut op een 3-1 voorsprong.
De ingevallen Damian Linders krulde
een vrije trap prachtig over de muur
in de linkerbovenhoek. Deze tegenslag kwam EWC niet meer te boven.
Hegelsom gaat hierdoor op de ranglijst voorbij Oostrum en komt ook
weer op gelijke hoogte met EWC en
kan voorzichtig weer naar boven
kijken.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

Te
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u

r

2-kamer
appartement
in het Patronaat te Horst

Huur € 680,- per maand excl. servicekosten.
Interesse, stuur een mail naar: tehuurhorst@gmail.com

Alhoewel de krachtsverhoudingen
in het veld niet veel verschilden, zag
het er niet naar uit dat Venray in de
10e minuut op voorsprong kwam.
Jeroen Vullings zag zijn verwoestend
afstandsschot in het doel ploffen, 0-1.
Wittenhorst beet toch van zich
af. Een grote mogelijkheid om de
stand gelijk te trekken, kwam via een
actie van Stijn Jenniskens, die zijn
lob over de doelman net over zag
gaan. De beste kansen bleven aan
de kant van de thuisclub. Middels
een vrije trap van Marco Daniels was
Wittenhorst wederom dichtbij de
gelijkmaker, ware het niet dat Sam
Stiphout de bal tot corner kon verwer-

ken. Binnen een minuut kwam dan
toch de terechte gelijkmaker. Uit een
corner van Daan Verlijsdonk kon Bart
Spreeuwenberg subliem inkoppen, 1-1.
Tevens rust.
Na de pauze speelde Wittenhorst
een ongelukkige wedstrijd. In de 52e
minuut kwam de eerste tegenvaller.
Een eigen doelpunt van Marco Daniels
moest eraan te pas komen om Venray
op voorsprong zetten, 1-2. Venray was
niet bij machte om hiervan verder
te profiteren. Wittenhorst probeerde
nog wel om de schade te herstellen.
De vele pijntjes die hier en daar bij de
thuisclub vielen door de vele wedstrijden deden de wedstrijd geen goed.

In de slotfase kwam Venray
weer gelukkig aan een doelpunt.
Ongelukkig werd de bal in de voeten
gespeeld van Bram Vievermans die
dit presentje dankbaar in ontvangst
nam, 1-3. De wedstrijd eindigde
voor Wittenhorst erg teleurstellend.
Het wist enkele malen de beste kansen niet te verzilveren. Ver in blessuretijd werd door Danny Pelzer de
zeer geflatteerde 1-4 op het scorebord
gebracht. Wittenhorst kon ondanks
de nederlaag toch positief terugkijken naar de verrichtingen van de
ploeg, met name zeker van de inbreng
van de invallers Stijn Jenneskens en
Martijn van Ooijen.

Sporting ST trekt aan
kortste eind
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray kwam op zondag 28 april thuis op sportpark Kerkebos
in actie tegen RKDSO uit Lomm. Twee weken geleden speelden beide clubs ook al tegen elkaar. In die wedstrijd
trokken de mannen van Han Friesen aan het langste eind. Dat was deze keer niet het geval met 0-1.
Met een nagenoeg gelijke selectie van de thuisploeg werd deze
wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Vissers uit Uden aangevangen. RKDSO had noodgedwongen wat
aanpassingen moeten maken in het
team. Sporting begon sterk aan de
wedstrijd. Pim Smits zorgde voor het
eerste gevaar met een goede individuele actie door het midden. De beloning bleef uit, zijn schot miste
precisie. De thuisploeg leek op
voorsprong te komen, echter werd
Thijs Gerrits teruggefloten voor
buitenspel. In de tegenaanval scoorden de gasten bijna, maar Rik

Miltenburg kon net voor de aanvaller
komen en de bal verwerken tot
corner. Na een klein halfuur kwamen
de gasten op voorsprong. Devin de
Swart kon een schot van afstand nog
keren, maar in de rebound was de
aanvaller er als de kippen bij, 0-1. Een
voorzet van Sven Beurskens werd
door de goalie van de tegenstander
in de doelmond gebokst, maar Sven
Kerstjens kon de afvallende bal niet
voorbij de doelman krijgen.
Het eerste kwartier in de
tweede helft kende weinig uitgespeelde mogelijkheden. Invaller
Stan Theeuwen kreeg een kans,

maar kon een goede voorzet van Rik
Miltenburg niet naar beneden koppen. Met nog twintig minuten op
de klok, begon de tijd te dringen
voor de gastheren. Een goed schot
van Pim Smits scheerde net over de
lat. Ook Rik Miltenburg was dichtbij de gelijkmaker. Zijn kopbal werd
goed gepakt door de doelman van
de bezoekers. De thuisploeg kreeg
nog enkele kleine kansen, maar de
bal wilde er niet meer in. Zodoende
gingen de drie punten mee naar
Lomm. Volgende week is Sporting ST
vrij, op 12 mei gaat het op bezoek
bij Resia.

SV Melderslo doet goede
zaken in Velden
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo speelde zondag 28 april haar uitwedstrijd tegen IVO uit Velden.
SV Melderslo deed goede zaken voor lijfsbehoud in de derde klasse. De eindstand was 1-4.
Melderslo begon goed aan de
wedstrijd waar kans op kans zich
voordeed. Dit resulteerde in de 8e
minuut al voor de 0-1 door Jeroen
Gubbels na een pass van Gijs
Coenders. In de 16e minuut kreeg Stan
van de Pas een bal in het zestienmetergebied die hij heel acrobatisch nog
met binnenkant voet op de goal
werkte. Die belandde op de paal.
IVO was slecht gestart maar kwam wel
beter in het spel naarmate de tweede
helft vorderde. En Melderslo had nog
verzuimd om afstand te nemen. In de
40e minuut volgde een voorzet van
rechts. Keeper Bas van Westervelt
kwam uit, maar een speler van IVO0
was eerder met zijn hoofd bij de bal

1-1. De laatste vijf minuten van de
eerste helft waren er nog twee vrije
kansen voor IVO vrij voor de keeper.
Bas van Westerveld behoedde
SV Melderslo voor een achterstand
met de rust.

Melderslo via
counter naar 1-2
IVO startte in de tweede helft
sterker dan Melderslo. Toch wist
SV Melderslo in de 50e minuut met
een counter de 1-2 binnen te schieten via een voorzet op rechts via Gijs
Coenders.
IVO drong aan, maar kreeg weinig
kansen. Melderslo bleef gevaarlijk in

de uitbraken. De laatste 20 minuten
speelde IVO met tien man door blessures. In de 80e minuut volgde een
vreemd moment. De scheidsrechter
trok rood voor een speler van IVO,
maar trok deze weer in en gaf geel na
een overleg met Stan van de Pas van
SV Melderslo. Stan gaf aan dat rood te
ver ging voor de overtreding die op
hem begaan was.
IVO speelde alles of niks. In de 88e
minuut gaf Bart Verheijen een snelle
pass naar links op de ingevallen Peter
Spreeuwenberg die koelbloedig de 1-3
binnenschoof. IVO was gebroken.
In de 90e minuut mocht dezelfde
Bart na aangeven van Jeroen Gubbels
de 1-4 als eindstand laten noteren.
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Wedstrijden HSV ‘t Trefpunt Voetbal- en korfbalHandboogsportvereniging ’t Trefpunt organiseert op zaterdag 4 en zondag 5 mei een velronde A-status in de
bossen van Tienray.

dagen S.V. Lottum

S.V. Lottum organiseert in de eerste week van de schoolvakantie
voor de 14e keer de JAKO-voetbal- en korfbaldagen. Op het sportpark in
Lottum vinden van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juli de voetbaldagen plaats en van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 juli de korfbaldagen. Aanmelden kan vanaf nu.
Iedereen is welkom om mee
te doen, ongeacht het niveau.
Bovendien is er ook plek voor degenen die voetbal en korfbal leuk vinden, maar (nog) geen lid zijn van
een vereniging. Het programma
bevat hoofdzakelijk spel- en wedstrijdelementen uit het voetbal en
korfbal. Voor de voetballers zijn er
de wedstrijdvormen 4 tegen 4 en
7 tegen 7. Ook staat er dagelijks
boarding- en kooivoetbal op het
programma. Daarnaast worden de
kinderen uitgedaagd tijdens het
chaosvoetbal, waar drie partijen
op drie doelen moeten schieten.

Op zaterdag 4 mei is er vanaf
10.00 uur een jeugdveldronde,
waaraan ongeveer 75 meisjes en
jongens deelnemen. Zij gaan op
twaalf doelen en drie dierpoppen
hun pijlen lossen. Daags erna gaan
vanaf 09.00 uur ongeveer 120 schutters, verdeeld over groepjes van
maximaal 4 schutters, op zoek naar
in totaal 24 doelen. Deze staan in de
bossen van Tienray opgesteld.

De wedstrijd duurt tot ongeveer
17.00 uur. De wedstrijd staat onder
auspiciën van de NHB en een tweetal
scheidsrechters houden de wedstrijd
in de gaten. Er worden verschillende
type bogen gebruikt, zoals de freestyle boog, de barebow en longbow
zonder vizier en verdere hulpmiddelen en de compoundboog. De bossen
worden waar nodig afgezet met
markeringslint en waarschuwingsbor-

den met rode vlaggen geven aan dat
er een handboogwedstrijd gaande is.
De doorgaande grote wandelpaden
en wegen blijven voor het publiek
geopend. Er is in de bossen aan de
Schietbaanweg een cateringpunt
ingericht waar zowel schutters als
publiek gebruik van kunnen maken.
Het betreden van het parcours is
alleen toegestaan onder begeleiding
van leden van ’t Trefpunt.

VC Trivia wint spannende
strijd om titel

Nieuwe varianten in het programma
zijn dit jaar voetbalpool (afgeleid van
poolbiljart), latjetik en een shoot-out
bokaal. Keepers krijgen bovendien
aparte keeperstrainingen.
Voor de korfballers komen
naast boarding- en kooikorfbal,
ook siamees-korfbal, 3-hoekskorfbal, beachkorfbal en andere
spel- en wedstrijdvormen aan bod.
Aanmelden kan via website
www.sportevents4kidz.nl
via de rubriek ‘inschrijven’.
Neem voor meer informatie contact op met Sander Verheijen van
Sportevents4kidz via 06 28 46 93 26.

Derde plaats Jeu de
Boules Club Horst
Door: Jeu de Boules Club Horst
Jeu de Boules Club Horst speelde donderdag 25 april de laatste
ronde in de regiocompetitie georganiseerd door P.C. Venlo.
Zestien teams van zes personen
verdeeld over vijf clubs deden hier
aan mee. Er werd gestart in oktober en de laatste ronde was op
donderdag 25 april. De spanning
bleef tot het einde bewaard, er
konden nog drie teams winnaar
worden. Twee jaar opeenvolgend

had Horst deze competitie gewonnen. Dit jaar kwam Velden 2 als
beste naar voren. Maasbree 4 werd
tweede en Horst eindigde op de
derde plaats. “We kunnen weer
terugkijken op een mooie en
spannende competitie”, aldus de
club.

Door: volleybalclub Trivia
De heren van het tweede recreantenteam van volleybalvereniging Trivia wonnen zondag 28 april de laatste
wedstrijd van het seizoen tegen Peelpush heren 2 uit Meijel met 3-2. Daarmee bekroonden ze zich als kampioen
in hun poule.

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Kwaliteit heeft een naam

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Vóór de wedstrijd deelde VC Trivia
de eerste plek nog met Holyoke uit
Belfeld. Dit team speelde tegelijkertijd de laatste wedstrijd tegen Set
Point uit Kronenberg. Gedurende
de wedstrijd van VC Trivia tegen

Peelpush onderhield het team contact met de club uit Kronenberg.
Tot het laatste moment bleef het
spannend, want het zag er naar
uit dat Holyoke de wedstrijd ging
winnen. Uiteindelijk verloor het

team uit Belfeld met 3-2, waardoor
VC Trivia, dat won met 3-2, zich kampioen van de poule kon noemen.
De receptie vindt plaats op zondagmiddag 26 mei bij café Kleuskens in
Meterik.

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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Beautyproducten
van de bij
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst is
zondag 5 mei geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Het thema van die
middag is bijen en beauty.
Suzan Joosten en Kim VaessenJoosten geven informatie over
de veelzijdigheid van honing en
andere bijenproducten bij beautyen huidverzorging. Beiden geven
demonstraties, waaronder het
maken van een spray, een zelf te

maken scrub en de ingrediënten
voor een gezichtsmassagecrème
met honing en honingkruidenmelange. Sommige producten zijn ook
te koop.
Kijk voor meer informatie op
www.zoemhukske.nl

Oude ambachten
bij De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo worden op zondag 5 mei
verschillende oude ambachten gedemonstreerd. Het museum is
geopend van 10.00 tot 17.00 uur en de bijzondere activiteiten beginnen
om 11.00 uur.
Er worden op deze dag zelfgekweekte groenten geveild, waarbij
gebruikt wordt gemaakt van de
traditionele veilingklok.
Kinderen kunnen verder een bloempotje versieren en vullen met een
plantje. De Stallfreunde zorgen voor

een muzikale noot. Ook de wisselexpositie ‘De kracht van 16 kernen’ is
nog te zien. Deze expositie gaat over
de Horster kerkdorpen, in het kader
van de viering van 800 jaar Horst
aan de Maas. Meer informatie is te
vinden op www.delocht.nl

Bevrijdingsconcert
Grubbenvorst
Dichterbij-locatie de Baersdonck in Grubbenvorst organiseert op
zondag 5 mei een bevrijdingsconcert. Het concert start om 11.00 uur en
vindt plaats in het theater van De Baersdonck.
Tijdens het anderhalf uur
durende concert komt dans en
muziek samen. Popkoor Bravour uit
Velden brengt onder leiding van Roel
Verheggen moderne muziek ten
gehore. Daarnaast treedt het zang-

duo ‘Into the Mood’ op, bestaande
uit Anneke Michiels en Maarten Jung.
De toegang tot het concert deze
ochtend is gratis. Voor meer informatie kijk op de Facebook-pagina van
Baersdonck.

Wij zijn op zoek naar:

SCHOLIEREN
EN STUDENTEN
(VANAF 13 JAAR)

Voor weekend- en vakantiewerk in onze
kasrozenkwekerijen in Meterik/America
Zie onze website voor meer informatie
of bel: 077 464 20 97

Eénwieleract bezoekt
Kronenberg
Camping ’t Rouweelse Veld in Kronenberg ontving donderdag 25 april het Juliana Bicycle Team.
De kunstrijwielvereniging uit Millingen aan de Rijn maakte ter ere van haar 110-jarig jubileum een
fietstocht op éénwielers van Londen naar Millingen. Het doel was om in tien dagen met tien leden
minstens 640 kilometer fietsend op één wiel af te leggen. De route startte op 18 april in Londen
en ging langs Frankrijk en België via Limburg weer terug naar Millingen. Op 25 april kwamen de
fietsers aan in Kronenberg. Daar hebben ze van donderdag op vrijdag overnacht op Camping
’t Rouweelse Veld. (Foto: Willem Hol)

Mikado Horst

Bijeenkomst Alzheimercafé
Het Alzheimer Café Horst staat maandag 6 mei in het teken van ‘rouw, verlies en regelzaken bij dementie’.
De bijeenkomst vindt vanaf 19.30 uur plaats in Mikado in Horst.
Na de diagnose dementie worden
mensen zich bewuster dat het leven
eindig is. Er begint langzaam een
periode van afscheid nemen. Afscheid
van vaardigheden, toekomstplannen

en gewoontes die altijd zo vanzelfsprekend leken. Mantelzorgers en
mensen met dementie komen daardoor in een rouwproces. Gastsprekers
deze avond zijn Elly van de Steen en

Closien Verbeek. Neem voor meer
informatie over de bijeenkomsten
contact op met avondcoördinator
Alzheimer Café Horst aan de Maas,
Mariëlle Cuppen 06 50 44 39 65.

D!T wordt een mooie Moederdag!
DAMES- EN HERENMODE

FEEL
GOOD
STORE
Pastoor Vullinghsstraat 21 | 5975 AP Sevenum | 077-3744370 | ditfeelgoodstore.nl

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Begrip voor tweewieler oldtimerliefhebbers

Hemelrit in Kronenberg
In Kronenberg vindt op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, de Hemelrit plaats. Dit jaar staat deze toertocht
in het teken van 800 jaar Horst aan de Maas. Alle kerkdorpen zijn opgenomen in een ongeveer 90 kilometer
lange rit.

AFSLAG10
VERBINDT
In deze rubriek bekijken we allereerst de voortgang van de
beweegroute. De eerste drie beweeglocaties hiervan zijn
inmiddels opgeleverd en zijn gratis toegankelijk voor iedereen.
Verder lichten we in deze rubriek wederom een van onze
partners uit die we willen bedanken voor hun betrokkenheid en
ondersteuning: Biggelaar Groep.

De Hemelrit, inmiddels een begrip
voor tweewieler oldtimerliefhebbers,
is een tocht voor bromfietsen, motoren
en scooters van vóór 1975 en wordt in
groepsverband verreden.
Om 10.30 uur vertrekken de

bromfietsen vanaf het kerkplein in
Kronenberg. Om 11.00 uur starten de
motoren en scooters die een iets
langere route volgen.
Inschrijving is mogelijk vanaf 09.30
uur bij café Ummenthun, nabij het

kerkplein te Kronenberg. Verzekering
en helm zijn verplicht.
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van de Hemelrit of
neem contact op met Matt Huys
077 467 38 61.

BEWEEGROUTES AFSLAG10 KRIJGEN VORM
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de eerste drie
beweegonderdelen in Afslag10. De realisatie van de verschillende
beweeglocaties is een mooi voorbeeld van waar Afslag10 voor staat
en wat er door samen te werken bereikt kan worden. Het is een
initiatief dat van onderuit is ontstaan en vervolgens door gezamenlijk
de schouders eronder te zetten tot nu toe geresulteerd heeft in een
drie prachtige beweeglocaties. Uiteindelijk is het de bedoeling dat
deze beweegonderdelen/-locaties gezamenlijk, met nog een aantal te
realiseren locaties, gaan leiden tot drie verschillende beweegroutes.
Deze routes zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Binnenkort zal er
een officiële opening plaatsvinden. Ga naar www.afslag10.nl of onze
Facebookpagina om op de hoogte te blijven!

Muzikale opluistering

Vijftigjarig jubileum
Meerlo’s Gemengd Koor
Het Meerlo’s Gemengd Koor bestaat dit jaar vijftig jaar. Dit jubileum vieren ze op zondag 12 mei om 09.00 uur
met een muzikale opluistering van een plechtige Heilige Mis in de Parochiekerk Joannes de Doper in Meerlo.
Vervolgens is er een informele viering voor de dirigente, koorleden en hun partners in Café Oud Meerlo.

UITGELICHTE PARTNER: BIGGELAAR GROEP
Als dank voor hun betrokkenheid en ondersteuning wordt maandelijks
een partner uitgelicht in deze rubriek. Deze keer belichten we Biggelaar
Groep. ‘Horst aan de Maas is een ambitieuze, sportieve, verbindende
en zeer duurzame gemeente. Eigenschappen die naadloos aansluiten
bij de Biggelaar Groep die landelijk duurzame civiele projecten voor
zeer veel opdrachtgevers realiseert. Afslag10 is een prachtig sportief
en verbindend initiatief waar de Biggelaar Groep zich graag aan
verbindt’, aldus Johan Janssen van de Biggelaar Groep.

Johan Janssen van de Biggelaar Groep

Bij deze gelegenheid worden drie
jubilarissen gehuldigd: Koos Jacobs
(15 jaar lid), Jo Wijnhoven-van de
Voort (50 jaar lid) en Toos WijhovenVerstraaten (50 jaar lid). Het koor werd

op 12 maart 1969 als dameskoor
opgericht onder leiding van mevrouw
Riet Belgers-van Genuchten. Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum in
1979 kreeg het de naam Meerlonia.

Drie jaar later, op 6 mei, werd het een
gemengd koor met de naam die het
nu nog heeft: Meerlo’s Gemengd Koor.
Tegenwoordig leidt Fabienne Pelzer de
groep, bestaande uit 27 leden.
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Agenda t/m 9 mei 2019
vr
03
05

za
04
05

Kantkloscafé

Dodenherdenking

Open tuin

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

Tijd: 19.15 uur
Locatie: St. Nicolaaskerk Broekhuizen

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Lottum

Leap Vintage

Dodenherdenking

Openstelling kasteel

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 19.45 uur
Locatie: De Vonkel Grubbenvorst

Tijd: 14.00 -16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst Horst

Kermis Horst tot en met 8 mei

De Vinylzuchtige Types

Openstelling

Tijd: 20.00 – 01.00 uur
Locatie: Muziekcafé Anja ván de smid Horst

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Star Wars-dag

Sieranoo

Bevrijdingsfestival

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Old School Toys Horst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: De Vrije Spelers
Locatie: Het Beukenhof America

Tijd: 14.00-21.00 uur
Organisatie: SundayFolk & more
Locatie: De Wingerd Sevenum

Dodenherdenking

Dodenherdenking

Take 9 live

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Peelmuseum America

Tijd: 20.30 uur
Locatie: oorlogsmonument Koetshuis
Broekhuizenvorst

Tijd: 17.00-23.00 uur
Locatie: Muziekcafé Anja ván de smid Horst

zo
05
05

Dodenherdenking
Tijd: 19.00 uur
Locatie: St. Lambertuskerk Horst

Carbootsale
Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje 1 Horst

Dodenherdenking

Demonstratie oude ambachten

Tijd: 19.00 uur
Locatie: HH Fabianus- en Sebastianuskerk Sevenum

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

Dodenherdenking

Bevrijdingsconcert

Tijd: 19.00 uur
Locatie: OLV Troosteres der Bedrukten-kerk Tienray

Tijd: 11.00 uur
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

BEZORGERS
GEZOCHT!

ma
06
05

Alzheimer Café
Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Mikado Horst

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

Word jij onze nieuwe collega?
Wil jij echt tijd en aandacht voor onze bewoners hebben?
Wil jij minder administratieve rompslomp hebben in je werk?
Bezorg jij ouderen graag “elke daag enne Gooien Daag”?
Dan willen we jou graag leren kennen!
Voor onze kleinschalige zorgwoning voor ouderen zijn wij op zoek naar:

enkele verzorgenden (m/v)

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

America buitengebied noord € 10,50
Broekhuizen

rondom Helmissenstraat + buitengebied

€ 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

Aantal uren in overleg, minimaal 20 uur per week.
We zoeken ook een leuke vakantie-/weekendkracht verzorgende (bijv. student verpleegkunde), uren in overleg.
De verzorgenden rouleren binnen Gooiendaag in drie diensten (vroege, late en slaapdienst).
De hoofdtaken in de functie van verzorgende:
• draagt zorg voor de kwaliteit van wonen,
zorgverlening en een goed woon- en leefklimaat;
• draagt bij aan het opstellen en up-to-date houden
van de zorgleefplannen van onze bewoners;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op
zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening;
• onderhoudt contact met bewoners en familie.
Wij zoeken een positieve enthousiaste hartelijke
persoonlijkheid met een groot hart voor ouderen met:
• opleiding verzorgende IG of gelijkwaardig;
• flexibel en stressbestendig;
• goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden:
een leuke, uitdagende en verantwoordelijke functie
binnen onze kleine organisatie. Een klein, zeer enthousiast team waarbinnen eigen initiatief en verantwoordelijkheid gewaardeerd worden. Wij volgen de CAO VVT.
De functie van verzorgende is ingedeeld in fwg 35.
Ben je enthousiast? Wil je onze nieuwe collega worden?
Schrijf of mail dan voor 15 mei 2019 een brief met cv naar:

zorg voor ouderen
Petra Leijssen-Versteegen
Berkelstraat 3, 5961 JK Horst, Petra@gooiendaag.nl
www.gooiendaag.nl

02
05

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
03 t/m 05 mei 2019
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97
06 t/m 09 mei 2019
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

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

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Sevenumse scholen
oefenen voor KinjerOLS
In Sevenum vindt op dinsdag 25 juni het KinjerOLS plaats. De deelnemers aan het KinjerOLS zijn een kleine
duizend kinderen die samen dertig scholen binnen Nederlands- en Belgisch Limburg vertegenwoordigen.
De Sevenumse basisscholen organiseren naschoolse oefenmogelijkheden voor de leerlingen.
Dynamiek Scholengroep, waartoe
basisscholen De Horizon en
De Dobbelsteen uit Sevenum behoren
en de openbare school de Krullevaar,
wilden graag hun medewerking
geven aan het KinjerOLS. Echter, door
de toegenomen werkdruk voor
leerkrachten vond men het moeilijk
om dit allemaal binnen schooltijd op
te pakken. De werkgroep KinjerOLS is
daarom samen met de directie op

zoek gegaan naar een andere opzet.
Niet één groep binnen één school
neemt deel aan het evenement,
maar alle kinderen uit de groepen
6 en 7 van alle scholen worden
uitgenodigd om na schooltijd op
vrijwillige basis te oefenen voor
deelname aan het KinjerOLS. Leden
van de schutterij en oud-leerkrachten
van deze scholen begeleiden de
kinderen en geven deze nieuwe

werkwijze vorm en inhoud.
“Een werkwijze die mogelijk in
komende jaren vaker gebruikt zal
worden, omdat steeds meer scholen
aangeven dat het moeilijk is om alle
voorbereidingen in het bestaande
leerplan in te passen. Deze werkwijze
zorgt er mede voor dat dit stukje
cultuur niet verloren gaat voor
toekomstige generaties”, aldus
stichting OLS 2019.

09.30

Horst (Lambertus)

kerkdienst
kerkdienst

service 27

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

Dinnershow Koninklijke
Harmonie Unie Sevenum
De Koninklijke Harmonie Unie Sevenum organiseert op zaterdag 11 mei een dinnershow. Deze show vindt
plaats in De Wingerd in Sevenum en start om 19.00 uur.
De dinnershow wordt in
samenwerking met Vocal Connexion
en Dansgarde Sevenum georganiseerd. Tijdens deze avond krij-

gen gasten een zevengangendiner
en wordt er voor muzikaal entertainment gezorgd. De organisatie doneert een gedeelte van de

opbrengt aan de zorgboerderijen in
Sevenum.
Kijk voor meer informatie op
www.harmonieunie.nl

Tummers
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de magazijnen moeten leeg
voor de nieuwe collectie!
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55

’’
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VAN

117,-

4K TV
KD55XF7096BAEP

VAN

699,-

4K

597,-

ULTRA HD

149,-

• 55 inch (139 cm)
• 4K Ultra HD
• 4K X-Reality PRO
• Clear Audio+
• Motionflow XR 400
SMART

OP=OP!

-15%

OP=OP!

-21%
Scheerapparaat / S7310

• SkinGlide-ringen • Precisietrimmer • Voor droog en nat scheren

Wasdroger / WTW85492
• Warmtepomp-technologie
• Energieklasse A++
• Vulgewicht 8 KG
• SelfCleaning Condensor

8

KG

VAN

-16%
OP=OP!
Tummers

Wasmachine / WTV7735XS0

7

• Energieklasse A+++ • Vulgewicht 7 KG
• 1400 tpm • 5 jaar garantie
• Koolborstelloze inverter motor

KG

829,-

VAN

OP=OP!

697,-

-17%

419,-

347,-

NIEUW!

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

