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Sieranoo in
Het Beukenhof
In America werd openluchttheater Het Beukenhof op vrijdag 3 mei officieel heropend met de première van het toneelstuk Sieranoo. Toneelvereniging De Vrije Spelers
bracht deze bewerking van het klassieke toneelstuk Cyrano de Bergerac. Het Beukenhof is het afgelopen jaar helemaal opgeknapt. Het theater werd vlak na de Tweede
Wereldoorlog gemaakt en deed lange tijd dienst als decor voor toneelvoorstellingen. Eind jaren 60 werd er echter steeds minder gebruik van gemaakt, waardoor het in het
verval raakte en in de jaren 70 werd afgebroken. In plaats daarvan kwam er een dierenweide. In 2016 kwam De Vrije Spelers met het plan om het theater terug te laten
keren, om er haar vijfjaarlijkse grote productie in te kunnen houden.

Basisschool Weisterbeek zit vol
Openbare Basisschool Weisterbeek in Horst zit vol. Dat meldt directeur Bart Mous. In verband met ruimtegebrek kan de school met ingang van
1 mei geen nieuwe leerlingen aannemen in de groepen 1 tot 4.

i.v.m. moederdag
zaterdag 11 mei open
van 7.00 tot 17.00 uur
Meer dan 12 kleuren snijrozen

Hazenkampweg 25
rozenautomaat
5964 PE Meterik
T (077) 464 20 97
info@vanderhulstrozenkwekerijen.nl
www.vanderhulstrozenkwekerijen.nl

Alle leslokalen zijn in gebruik en
de basisschool heeft een maximum
aantal van 50 leerlingen toegelaten
voor het nieuwe schooljaar. “Het is
belangrijk dat alle kinderen in de
Weisterbeek genoeg en goede aandacht krijgen”, zegt Mous.“ Daarom
hebben we nu besloten dat de grens
van een maximum aantal leerlingen is
bereikt. Kinderen die niet meer
aangenomen worden bij de
Weisterbeek, kunnen uiteraard bij de
andere basisscholen in Horst aangemeld worden.”
Het is nog niet eerder voorgekomen dat de Weisterbeek op de rem
moest trappen. “We liggen praktisch
goed gelegen in de buurt van de wijk
De Afhang. Deze groeit elk jaar en

daarmee groeit ook het aantal kinderen. Ouders zijn vrij in de keuze bij
welke basisschool zij hun kinderen
inschrijven. Omdat De Afhang dan
dichtbij de Weisterbeek ligt, is dit vaak
een fijne en makkelijke keuze.”

Dichtbij De Afhang
De klassen in de Weisterbeek telC
len maximaal dertig leerlingen. “Meer
M
plaatsen we niet, want dan zouden we
Y
de aandacht per kind in gedrang brengen. Helaas moeten we daarom eenCM
stop inlassen. Daarnaast hebben weMY
de plek niet om meer kinderen aanCYte
nemen.” De Weisterbeek is een actuCMY
eel onderwerp binnen de gemeenteK
raad. Het gebouw voldoet, op gebied
van grootte en innovatie, niet meer

aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld. “Dat er iets moet veranderen, dat is wel duidelijk”, zegt
Mous. “Er is nu een onderzoek gaande
waarin duidelijk wordt of we moeten
HH moeten
Venlo KLEIN.pdf
uitbreiden Advertentie
of naar elders
ver-

plaatsen. Als we verhuizen, moet het
wel in de buurt van de wijk De Afhang
zijn. Dat is het makkelijkste voor de
omwonenden. We verwachten dat we
dit kalenderjaar meer weten over de
2
16-04-19
13:25
resultaten
van het
onderzoek.”
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Historisch nummer terugbrengen

Een ‘nieuw’ Horster volkslied
Gemeente Horst aan de Maas kreeg in 2012 een eigen volkslied.
Wat voor velen echter nog onbekend is, is dat er rond 1900 al een Horster
volkslied was. Dat is met de tijd verloren gegaan, maar Bas Nellen en Sjors
Driessen willen dit stukje Horster historie nu samen met hun opa Jan
Joosten (88) en met Piet van den Munckhof (98) terugbrengen in de
gemeente.
Jan kreeg de tekst van het nummer via via in handen. Hij had het al
vaker gehoord en kende de melodie
nog. “Het werd vroeger vaker gezongen op verjaardagen of tijdens de
kermis”, zegt hij. Wie het nummer
precies geschreven heeft en wanneer
dat is geweest, dat is een beetje
gissen. “Ik vermoed dat het iets vóór
1900 geschreven is. Dat blijkt uit
stukjes uit de tekst.” Op de website
van Jan van Teng (Verheijen) is te
lezen dat het lied gebruikt werd bij de

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters en
Inge Versleijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

inhuldiging van Baron Clemens
Lotharius von Fürstenberg in Horst op
4 januari 1755. Hij verwijst daarvoor
naar een publicatie in het blad De
Maasgauw uit 1901. Het nummer kent
namelijk zes coupletten, die vol zitten
met verwijzingen naar vroeger. Jan
weet dan ook volop historische verhalen te vertellen op basis van de songtekst. Zo wordt er onder andere
verwezen naar de Heren van Ter Horst
en naar het turfsteken en de turffabrieken, die in die tijd opkwamen.
Jan wilde meer met het lied en
hij vroeg zijn kleinzoons Sjors en Bas,
die bekend zijn van de Afterpartees,
om het lied samen met hem op te
nemen, Bas op de gitaar, Jan op de
mondharmonica en Sjors als producer.
Bas: “Opa speelt al jaren mondharmonica en we spelen wel vaker samen
muziekstukken.” De muziek was dan
ook al snel geregeld. “Op een gegeven moment hadden we de muziek
helemaal staan, maar toen moesten we wel nog iemand vinden die
het lied wilde inzingen. Opa kwam
toen op het idee om Piet te vragen.”
Piet twijfelde niet lang. “Ik vond
het een mooi lied en de melodie
kwam me wel bekend voor”, zegt
hij. Bovendien heeft Piet zelf nog
dingen meegemaakt die in het lied
worden beschreven, zoals het turfsteken. Echt kennen deed hij het nummer niet, dus het moest wel nog
geleerd worden. Toen dat gelukt was,
werd door Sjors en Bas bij Piet thuis
een studiootje ingericht, waarna het
Horster volkslied door Piet werd ingezongen. Bas zegt lachend: “Hij nam
een slok Jägermeister om de keel te
smeren, begon te zingen en niet veel
later stond het op de band.”
“Het lied is Horster erfgoed”,
zegt Jan. Sjors voegt toe: “Maar veel
mensen weten niet dat het er is.
Dat stukje historie willen we eigenlijk
terugbrengen.” De mannen doen dit

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Horster volkslied
Horst in Limburg, schone gouwe
Plek waar onze wieg eens stond,
Ons zo dierbaar op deez’ aarde
Gij zijt ons geboortegrond.
Horst, U wijden wij gezangen In
accoord, uit volle borst,
Heil U, bloeiende gemeente
Heil U, schoon en dierbaar Horst.
Horst kan bogen op geleerden
Schitteren door hun groot talent
Onder meer is hier geboren
Merlo Hostius, wel bekend.
En als drost van ’t land van Kessel
Stonden Heren van Ter Horst,
Die in hun grote macht en aanzien,
Waren bij hun wett’gen vorst.

mede in het kader van 800 jaar Horst
aan de Maas. “Daar sluit het mooi bij
aan”, vindt Bas. Binnenkort mogen ze
het lied live bij Radio Reindonk ten
gehore brengen. “En misschien gaan

Schilderachtig is gelegen,
De ruïne van ’t oude slot,
Beeld van vroeg’re macht en luister
Van een wisselvallig lot,
Pracht’ge lanen, vrucht’bre velden
Als een zee van golvend graan,
Lommerijke bossen bieden
Schone wandelingen aan.
’t Murm’lend beekje door de weiden,
Waar we speelden in de jeugd,
Waar we lieve bloempjes plukten,
Stoeiden in onschuldige vreugd.
Onze ouderlijke woning,
School en prachtig kerkgebouw,
Wekken ons herinneringen
Van gedeelde vreugd en rouw.

In het Westen der gemeente
Ligt de peel, het grote veen,
Waar voor ettelijke jaren
Nauwelijks een mens verscheen.
En thans ziet men er fabrieken,
Huizen school en kerkje staan,
Daar biedt turf, verwerkt tot strooisel,
Rijke bronnen van bestaan.
Mochten onze hartewensen,
Worden door de Heer verhoord,
Dat Gods zegen mild’lijke dale
Op dit vreedzaam lieflijk oord.
Horst, U wijden wij gezangen,
In accoord uit volle borst,
Heil U, bloeiende gemeente
Heil U, schoon en dierbaar Horst.

we ook nog een keer een optreden
geven, daarover is nog overleg met
de organisatie van 800 jaar Horst aan
de Maas.” Voor nu is het nummer op
YouTube te beluisteren onder de naam

‘Horster volkslied’. Onder het filmpje
hebben Bas en Sjors archiefbeelden
uit 1961 geplaatst. Bas zegt lachend:
“En daar staat Piet ook nog ergens
tussen.”

Kusjes voor onze mama’s!

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Alstroemeria

In 19 cm pot, vol knop

Nu:

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Hortensia
‘Endless Summer’

Kusn
va

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

€ 8,99

Patiogerbera XL

Grootbloemige gerbera; super!

Nu:

€ 11,50

Vol knop, in 9 kleuren!
€ 22,95/st.

€ 17,95

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl
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Star Wars-dag bij Old School Toys

‘Star Wars is geen film, het is een beleving’
Bij Old School Toys in het centrum van Horst werd op zaterdag 4 mei een Star Wars-dag georganiseerd.
De dag stond geheel in het teken van de populaire filmreeks. Er waren onder andere veel leden van de Dutch
Garrison aanwezig, de Nederlandse kostuumvereniging die zich richt op de kostuums van de ‘bad guys’ uit
Star Wars. Ook werden er verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Er worden volop foto’s gemaakt
met de Star Wars-figuren. Volgens
Stals is de kracht van Star Wars vooral
dat het voor jong en oud is. “Het is
echt voor alle leeftijden. Mijn zoontje van 4 was hier straks en ook hij

vindt het geweldig.” Ze voegt toe:
“Star Wars vertelt het verhaal van de
ultieme strijd tussen goed en kwaad
en op de een of andere manier blijft
de reeks leven, zelfs bij de allerkleinsten.”

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

“4 mei is voor Star Warsliefhebbers een speciale dag”,
legt winkeleigenaar Mark Nabben
uit. “Dat heeft te maken met de
beroemde quote uit de film: ‘May the
force be with you’. Daarvan kun je
maken ‘May the 4th be with you’ en
‘May the 4th’ is op zijn Nederlands
dan weer 4 mei.” Om die reden hebben Star Wars-fans 4 mei uitgeroepen
tot internationale Star Wars-dag en
in het teken daarvan wilde Nabben
ook graag iets organiseren. “Daarvoor
heb ik onder andere de samenwerking opgezocht met TeeKay-421, de
Belgische Star Wars-fanclub en met
de Dutch Garrison”, vertelt Nabben.
Nabben zelf heeft Star Wars al

jaren als hobby en inmiddels uit hij
die passie alweer een paar jaar in zijn
winkel Old School Toys. “Star Wars
is geen film, het is een beleving en
daarom blijft het ook zo populair”,
vertelt hij. “De eerste film kwam
in 1977 uit, in de tijd van de Koude
Oorlog. Het was nogal een duistere
periode. Star Wars is een modern
sprookje en kan mensen uit de realiteit laten ontsnappen.”
De leden van de Dutch Garrison
lopen tijdens de Star Wars-dag in kostuum rondom de winkel. In hun vaak
zelf gemaakte kostuums zijn ze populair voor bezoekers om mee op de foto
te gaan. Gonnie Stals uit Nederweert
is tijdens de dag verkleed als het Star

Wars-karakter Mara Jade. “Het leukste voor ons is dat de mensen het ook
zo leuk vinden”, vertelt ze. “De reacties die we krijgen zijn altijd weer
erg leuk.” De Dutch Garrison doet
dit werk bovendien voor het goede
doel. Van Nabben krijgen de vrijwilligers voor hun optreden tijdens de
Star Wars-dag een geldbedrag en dat
gaat naar Stichting Semmy. Stichting
Semmy heeft als doel om van kinderen met hersenstamkanker de
levensverwachting te verlengen en
uiteindelijk ook de overlevingskansen
te vergroten. Stals “Het is dus ook echt
liefdadigheid.” Fans en verzamelaars
kijken hun ogen uit tijdens de Star
Wars-dag in Horst.

Werkplaatsinventaris
-

In- en verkoop van
gereedschappen en machines
-

Beregening
-

Service in onze werkplaats
INDUSTRIEWEG 12L
5753 PC DEURNE

06 555 06 538
0493 316127

INFO@CROOIJMANSMACHINES.NL
WWW.CROOIJMANSMACHINES.NL

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

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

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

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

Loek en Simon halen geld op
in korte broek
Loek Tholen (11) en Simon Wijnands (11) uit Broekhuizen hebben in totaal 1.300,17 euro opgehaald tijdens hun Korte Broeken Challenge. Tot 1 mei dit jaar hebben zij een jaar lang iedere dag in
hun korte broek gelopen. In eerste instantie was dit vooral een uitdaging voor henzelf, maar in het
najaar hebben ze er een goed doel aan gekoppeld: het Alzheimerfonds. De oma van Simon heeft
alzheimer, daarom kozen de twee voor het goede doel. Het bedrag werd bekendgemaakt in ijssalon
Clevers in Tienray.

Sundaville

Mandevilla
Piramide.
Diverse kleuren.
Ø 19 cm.
Per stuk

Actie

17.99

11.99

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Van het spoor
3

station Lottum

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 Lottum.

Familie Asselbergs

In 1883 werd de spoorlijn Venlo-Nijmegen aangelegd.
Men hoopte dat de spoorlijn enkele
dorpen aan zou doen, maar er
werd voor gekozen om het traject
zo recht mogelijk te laten verlopen. Dit werd gedaan met de
gedachte om de goederen en de
personen zo snel mogelijk te kunnen vervoeren. Als het onderweg
een dorp tegenkwam was dat puur
toeval. Aan het traject werden
ook enkele stations gebouwd die
meestal ver van de dorpskern lag
en waar relatief weinig passagiers
instapten. De stations waren dan
ook meer bedoeld als wachtpost

en als passageplaats. Ieder station had
namelijk drie spoorbanen waar sneltreinen goederentreinen konden inhalen. Ook konden treinen elkaar daar
passeren aangezien het traject een
enkel spoor was. De meeste stations
lagen dan ook zo’n 5 a 6 kilometer van
elkaar af. Zo werd er ook een station in
Lottum gebouwd. Het station kreeg de
naam Grubbenvorst-Lottum. Het landbouwcasino in Lottum protesteerde
tegen de naam ‘Grubbenvorst’ aangezien het station op Lottumse grond
lag en vanwege de Lottumse belangen in de boom- en rozenteelt. Nadat
Grubbenvorst een eigen halte kreeg,
werd de naam aangepast naar Lottum.

Er reden per dag zo’n vijf personentreinen heen en weer, die bij zoveel
haltes moesten stoppen dat men dik
2 uur over het traject deed. Het traject
kreeg dan ook vooral betekenis voor
het kolenvervoer vanuit het zuiden.
Venlo was bijvoorbeeld met het veer
en de tramlijn vanuit Lottum sneller te
bereiken. In 1938 werd de halte dan
ook uit de dienstregeling gehaald. De
halte werd nog wel voor het goederenvervoer gebruikt. Per 1 mei 1970 werd
het station ook voor het geoderenvervoer gesloten. Het pand werd pas in
1973 gesloopt nadat de politie eerst,
in samenwerking met de Lottumse
brandweer, met harde hand een groep

krakers uit het pand had verwijderd.
De stationschef in de beginjaren
was de heer Asselbergs. Deze kwam
niet uit de buurt, maar was een
‘Hollander’, een stadsmens die probeerde zich aan te passen. Hij had
gehoord dat hier vrijwel iedereen
aan huis een varken mestte voor de
slacht. Hij had nagevraagd hoe dat in
zijn werk ging. Een boer in de buurt
van het station zei: “Je koopt een big.
Dat zet je in ’n hok, hoe dat komt niet
zo nauw, en dat voer je vet met wat
aardappelen, keukenafval en wat
groenvoer uit de tuin. Je hebt toch
’n tuin bij het station? Plant daar wat
aardappelen en voer voor het varken.”
Gewapend met die kennis ging hij aan
het werk. Een week na de aankoop van
het big trof de boer de chef in het dorp
en vroeg of het biggetje goed groeide.
“Ja zeker” zei de chef. “Ik heb nog
twee ‘slaaien’ in d’n hof staan, als ie
die op heeft dan gaat ie aan het mes.”
In de dertiger jaren werden bij de
‘Lottumse staasie’ veel dennenstammen op maat gemaakt voor stutten
in de mijnen en verladen op treinwagons. Daarmee waren altijd mannen
uit de omgeving aan het werk en Tinus
van Soest was een van. Tinus was
er daar een erkend ‘Sterke Man’, als

je tegen Tinus zei dat hij iets niet
aankon dan zei hij “dàt zulle we
dàn goddoeme wàl éns zien”, hij
spande zich in en dan lukte het
hem meestal ook nog. Zijn werk op
het station bestond uit het met de
kruiwagen vervoeren van stammen
van de zaagplek naar de spoorwagon. De stationschef had voor zijn
tuinwerk een ijzeren kruiwagen
aangeschaft. De zagers hadden het
gezien en wilden met Tinus een
streek uithalen. Ze zeiden: “Heb je
die kruiwagen van de chef gezien?
Dat is pas een grote kruiwagen.
Ik wed dat je op zo’n wagen wel
’n kuub hout kunt laden. Maar ja,
die kan dan niemand meer hanteren.” En Tinus zei: “Dàt zulle we dàn
goddoeme wàl éns zien”. De kruiwagen werd geleend en vierkant
volgeladen. Tinus pakte de burries
aan en tilde ze omhoog om weg
te rijden, maar de kruiwagen bleef
staan waar ie stond, alleen de burries waren omhoog gebogen, die
wezen in de lucht. “Breng ‘m mà
trug”, zei Tinus, “dat ding is niks
wérd.”
Bron: Pim Bergs, Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum

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

Crist Coppens
beef stroganoff
500 gram € 7,95

geldig t/m
zaterdag 11 mei 2019

KEURSLAGERKOOPJE
OUD
MET G
OND
O
BEKR

mager rundergehakt
2e pond halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Overzeese vier generaties Horst
Een overzeese vier generaties maakt de familie Kleuskens compleet. Met de komst van de hele
familie Kleuskens uit de Verenigde Staten, werden de vier generaties herenigd. Op de foto staan
overgrootmoeder Jo Kleuskens-Poels uit Horst, oma Marjo Tippie-Kleuskens uit North Richalandhills,
Texas, VS en moeder Sanne Tingley-Tippie met haar dochter Natalie Tingley uit Colorado Springs, VS.

09
05

nieuws 05

Samenwerking ’t Trefpunt en Funpop
Disco ’t Trefpunt en Funpop gaan samenwerken. Beide blijven als eigen stichting bestaan, waarbij ’t Trefpunt
onder het dagelijks bestuur van de Funpop-organisatie gaat vallen. Dat maakten de stichtingen dinsdag 7 mei
bekend.

moeilijk aan bestuursleden te komen.
Rutten: “Onder andere met deze twee
zaken gaat stichting Funpop
‘t Trefpunt helpen.” Volgens hem is er
in de regio een grote behoefte aan
een plek zoals ’t Trefpunt. “Maar het
kan toch niet zo zijn dat dit in gevaar
komt als gevolg van gebrek aan
bestuurders of omdat het niet lukt
passend en betaalbaar vervoer te
regelen. Daarnaast hebben wij door
deze samenwerking het gehele jaar
door contact met onze doelgroep in
plaats van alleen maar gedurende een
weekend. We kunnen zo nog beter
hun interesses peilen, die we vervol-

gens weer kunnen vertalen in een
nog beter Funpop-programma.”
Hij geeft aan dat beide organisaties
als eigen eigen stichting blijven
bestaan, met elk zijn eigen identiteit.
“In de praktijk krijgt de organisatie
van ’t Trefpunt een onafhankelijke
positie binnen de Funpop-organisatie,
die onder leiding van het Funpop
dagelijks bestuur staat, en kan het
maximaal gebruik maken van de
binnen Funpop aanwezige faciliteiten.” Het Funpop-festival vindt plaats
op zaterdag 25 en zondag 26 mei.
Op vrijdag 24 mei verzorgt ’t Trefpunt
een disco-avond op het terrein.

Afronding werkzaamheden Ter Peel
Met het doorknippen van een lint door vestigingsdirecteur
Yvo Boelhouwers werden donderdag 2 mei de werkzaamheden bij
Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord officieel afgerond.

Stichting Funpop organiseert
jaarlijks in Horst een meerdaags
festival voor mensen met een verstandelijke beperking. Disco ’t Trefpunt
houdt elke twee weken een regionale
disco-avond in Horst voor dezelfde
doelgroep. Voorzitter Mark Nabben
van ‘t Trefpunt heeft aangegeven te
vertrekken. Nabben: “Vanaf de oprichting van stichting Disco ‘t Trefpunt zit
er een zo goed als onveranderd

bestuur. Na vele jaren met plezier mijn
rol als voorzitter te hebben vervuld,
heb ik nu mijn vertrek aangekondigd.
In de zoektocht naar een nieuwe
voorzitter hebben wij ook met Funpop
gesproken. Bundeling van onze
krachten zou beide kunnen versterken.” Thijs Rutten, voorzitter van
Funpop, licht de samenwerking toe.
“Ondanks het verschil in grootte en
opzet zijn er veel meer overeenkom-

sten. Zo ondervinden we bijvoorbeeld
dezelfde uitdagingen: hoe zorgen we
ervoor dat, ondanks de bezuinigingen
in de zorg, onze gasten, ook naar ons
kunnen blijven komen? Allebei weten
we dat het voor menigeen lastig is om
naar een festival of op een vrijdag
naar een disco-avondje te gaan, omdat
er simpelweg geen passend en betaalbaar vervoer is.” Ook wordt het voor
steeds meer vrijwilligersorganisaties

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Ongeveer twee jaar geleden
werd gestart met het verplaatsen
van de ingang, plaatsen van nieuw
hekwerk en aanleggen van parkeerplekken. De voormalige hoofdingang
aan de Patersstraat werd gesloten
evenals de ingang aan de
Driekooienweg. In plaats daarvan
werd één centrale ingang gecreëerd
die te bereiken is via de huidige
toegangsweg vanaf de Patersstraat.
Verder is een portiersloge gecreëerd
waar het personeel en bezoekers het

Zondag 27 mei 09.00 - 15.30 uur

Kienen op de kermis

De vriendengroep Ideale Schônzoëne organiseerde in het weekend van zaterdag 4 tot maandag
6 mei haar Ideale Kermis. Op de zondag organiseerde de vriendengroep een kienactiviteit voor de
inwoners van Horst. Er konden verschillende prijzen gewonnen worden. Ook burgemeester Ryan
Palmen was erbij om een rondje kienen mee te doen. Na de activiteit was er nog muziek te horen
voor de bezoekers. (Foto: Bas Kleuskens)

terrein betreden. Hier vindt de
toegangscontrole plaats. “Een traject
van twee jaar is hiermee ten einde
gekomen”, aldus een woordvoerder
van Ter Peel. “In de planning zit nu
nog een evaluatiebijeenkomst met
de buurtbewoners. Deze zal medio
juli plaatsvinden. We hebben de
buurt steeds nauw betrokken bij dit
traject. In eerste instantie bij de
planvorming en vervolgens steeds bij
de vorderingen van de werkzaamheden.”

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

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
ar
alleen m

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Laef mit unne lach
Geniet en pluk de daag

Hoe kom je in de hemel ouwe opa?
Met een raket

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
humor en liefde is van ons heengegaan mijn lieve man, ôzze pap,
schoonvader en trotse opa

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve pap, opa en ouwe opa

Jan Verheijen

Ger Wijnhoven
echtgenoot van

“Bakkese Jan”

Nelly Wijnhoven - Steeghs †

echtgenoot van

Tiny Verheijen - van Heur
Hij overleed in de mooie leeftijd van 90 jaar.
Tiny
John en Hermie
Jenny
Lennard en Tessa
Peter
Ger en Ingrid
Maikel en Anouschka
Tim en Jady
El en Mark
Scarlett
Jessica
Niels en Jeanine
Lars
Marian en Peter
Daphne
Martijn
Richard en Wendy
Ties
Stan
Bram
Familie Verheijen
Familie van Heur
Grubbenvorst, 6 mei 2019
Smetenhofplein 8, 5973 KH Lottum
Iedereen is van harte welkom om samen met ons afscheid te
nemen van Jan op zaterdag 11 mei om 12.00 uur in De Lindehoeve,
Horsterweg 51 te Grubbenvorst. Aansluitend begeleiden we hem met
ons gezin naar het crematorium.
Jan is op zijn eigen kamer in zorgcentrum La Providence,
Ursulinenweide 5 te Grubbenvorst (afdeling Driesprong kamer 314).
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen op
vrijdag 10 mei van 19.00 tot 20.00 uur.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor afdeling Driesprong
voor activiteiten voor de bewoners. Hiervoor zijn collectebussen
aanwezig in De Lindehoeve.
Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners die zo liefdevol
voor Jan hebben gezorgd.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
graag deze berichtgeving als zodanig beschouwen.

Wat ge in ow hart bewaart,
Rakte noeïts miër kwiet…
Dankbaar dat zij nog zolang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat toch nog vrij onverwacht van ons
is heengegaan os lieve mam, oma en groëte oma

Hij overleed op 90-jarige leeftijd.
Horst Peterke †
Horst Henny en Theo
Sander en Femke, Nikki, Jack
Stefan en Kriss , Fer, Cas, Max
Marieke en Roy
Nieuw-Zeeland Gertie en Heinz
Pauline
Peter en Rachel, Ollie, Saskia
Wouter en Ruth, Noah, Lily
Lissy en Rory, Charlie, Maata
St. Michielsgestel Rien en Pauline
Malou en Mesut
Kars
Minke en Simon
Nijmegen Els en Marcel
Velden Peter en Querine

† Horst, 2 mei 2019
echtgenote van

Jan Lemmen †
America
Horst
Wijchen
Horst

Gerda en Henk
Niels en Milou, Vif
Sjouke en Bart
Petra
John en Giovanna
Jacky

Torenstraat 59, 5961 TG Horst
Het afscheid heeft reeds plaatsgevonden.

Truus en Lei
van Ooijen-Seuren
60 jaar getrouwd.
Wij willen pap en mam,
opa, oma, dan ook
van harte feliciteren met hun
diamanten huwelijk.
Tot zaterdag op het feest!
Kinderen en kleinkinderen

Hay & Truus
Lemmen-Cuenen
zien óp 14 mei 2019
50 jaor getrouwd.
Proficiat!
Frank, Mirjam, Mike en Demi
Janine, Luc, Rob en Maud

Horst, 6 mei 2019
Waterstraat 50, 5961 XJ Horst
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 10 mei
om 13.30 uur in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen van pap voorafgaand
aan de afscheidsdienst van 12.45 uur tot 13.15 uur.
Na de afscheidsdienst zullen wij pap bij mam te ruste leggen
op de begraafplaats in Horst.

Vul te vroeg, daat is iën ding waat hiël zeker is,
en op de manier hoe?
Waat geej lange tied te verduure het gehad,
waat geej het motte durstoan...
Nog zovul vroage, ma ok zovul waat we wiëte
waat dur aan vuraaf is gegoan
Gen woorde vur en totaal ni te bevatte

Ger Gooren
Langs deze weg willen we iedereen bedanken.
Bloemen, een woord, een gebaar, een kaart, het doet je goed
Wanneer je iemand die je liefhebt, missen moet.
Mam
Henk, Susan
Silvia, Jim
Fenne, Joey, Anouk
Lottum, 25 april 2019

Stien Lemmen - van Rens
* Horst, 14 maart 1936

Op 12 mei 2019 zijn onze ouders

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw belangstelling en het medeleven
dat wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man,
ôzze pap, schoonvader en lieve opa

Koos van Well
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Een speciaal woord van dank aan Uitvaartverzorging Yvonne Vos en
Uitvaartspreker Ron Bosmans voor de fijne begeleiding bij de uitvaart.
Nellie, kinderen en kleinkinderen
Lottum, mei 2019

30-4-1969

-

30-4-2019

Ons 50-jarig huwelijksfeest
op 4 mei 2019 was geweldig!
Bedankt voor alle felicitaties.

Jan & Toos
Custers-Custers
Ivonne & Koen Plien-Lika
Stefan & Anke Siem-Tijn

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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Pedicure aan huis
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98
Aangesloten bij Provoet.
Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl
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.
Bosgrond te koop! Op zoek naar
een eigen bosperceel? In Horst en
Grubbenvorst. Vanaf € 1,29 per m2.
Tel. 06 18 30 22 44.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
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Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze tweeling

Janne en Sofie



Geboren op 18 april 2019
Dochters van
Bart Hesen en Petra Senden
Frans Woltersstraat 4, 5961 DV Horst



Welkom lief mannetje!

Geboren op
29 april 2019

Geboren

Tessa

Nolan

29 april 2019
Dochter van
Jeroen Peeters en Lisa Huijs
Zusje van Noud
Van Vlattenstraat 73
5975 SE Sevenum

Zoon en broertje van
Kay, Linda en Jade
van den Boogaard-Janssen
Van Bronckhorststraat 76
5961 SM Horst

nieuws 07

Gemeenschapshuizen

Programma Kukeleku
ook buiten ’t Gasthoês
Kukeleku moet na het gereedkomen van ’t Gasthoês in Horst, door blijven gaan met het programmeren van
voorstellingen in de andere kernen. Die oproep deed Piet Selen dinsdagavond 7 mei tijdens de raadsvergadering, namens de gemeenschapshuizen in Kronenberg, Melderslo, Meterik en Grubbenvorst.
Omdat er vanwege de verbouwing
van ’t Gasthoês tijdelijk geen voorstellingen kunnen plaatsvinden in het
gebouw, is Kukeleku voor dit seizoen
uitgeweken naar accommodaties in de
andere kernen. Onder andere in De
Zwingel in Melderslo, De Torrekoel in
Kronenberg, De Meulewiek in Meterik
en De Baersdonck in Grubbenvorst
vonden concerten en optredens
plaats. Tot tevredenheid van de
beheersstichtingen, zei Piet Selen van

gemeenschapshuis De Torrekoel,
tijdens de raadsvergadering.
“De samenwerking is heel fijn verlopen. Daarbij heeft Kukeleku zo nieuw
publiek aan weten te boren in de
kernen, dat anders niet zo snel naar
een voorstelling zou gaan. Een spreiding van de voorstellingen zou daarnaast bijdragen aan een betere
exploitatie van de gemeenschapshuizen.” De raadsfracties steunden de
suggestie van Selen, al vond Richard

van der Weegen van de PvdA dat
niet ten koste moet gaan van de
bezetting van ’t Gasthoês zelf.
“We moeten ervoor zorgen dat de
stoelen van ’t Gasthoês wel bezet zijn,
anders komt de exploitatie onder
druk.” Volgens wethouder Han Geurts
van Horst aan de Maas is in het
strategisch plan opgenomen dat bij de
invulling van het culturele aanbod ook
buiten ’t Gasthoês gekeken gaat
worden.

Verkeer rijdt te hard

Verkeersmaatregelen
Speulhofsbaan Meterik
Omdat de maximumsnelheid op de Speulhofsbaan in Meterik, bij het binnen rijden van de kom, vaak wordt
overschreden, gaat gemeente Horst aan de Maas enkele verkeersmaatregelen nemen. Dit doet zij op verzoek van
de dorpsraad van Meterik.

Zaterdag 11 mei

RUNDJE UM UT HUNDJE
16:30 uur
17:00 uur
21:30 uur
23:30 uur

Volgens de dorpsraad hebben
aanwonenden van de Speulhofsbaan
aangegeven dat het inkomende
verkeer veel te hard rijdt. “Vanaf het
kombord mag maar 30 kilometer per
uur worden gereden,” schrijft de
dorpsraad op Facebook, “maar de
meeste automobilisten gaan pas op de
rem als ze bij de eerste drempel zijn.”
De dorpsraad besloot daarop contact
op te nemen met de gemeente.
“Als wij zo’n verzoek krijgen van een

dorpsraad, gaan we altijd bekijken of
we iets kunnen doen”, geeft een
woordvoerder van de gemeente aan.
“Omdat er geen verkeersremmer ligt,
zoals een drempel, rijden mensen met
hoge snelheid het dorp binnen.
We hebben besloten om op het
wegdek een bliksemschicht aan te
brengen. Ook wordt de weg optisch
versmald door de fietsstroken door te
trekken over de brug heen. Daarnaast
wordt er in mei en juni een smiley

geplaatst.” “We hopen dat door deze
maatregelen de verkeersveiligheid
verbeterd wordt”, zegt de dorpsraad.
”Het belangrijkste blijft echter dat
wij allemaal bewuster moeten kijken
naar de geldende regels. Uit waarnemingen blijkt dat vooral de inwoners
van Meterik zelf de boosdoeners zijn.
Veel mensen blijken niet in de
gaten te hebben dat in het centrum
van Meterik 30 kilometer per uur de
limiet is.”

Parcours afgesloten tot 21:30 uur
Start eerste wedstrijd
Aanvang feestavond Wilhelminaplein
Einde programma

Telefoonnummer voor noodgevallen tijdens de wedstrijd: 06 85 25 96 23

Mede mogelijk gemaakt door Van den Brandt Straten Assurantiën / Nh1816

Gedenksteen voor pastoor Vullinghs
In Grubbenvorst werd woensdag 1 mei door wethouder Han Geurts van gemeente Horst aan de
Maas een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis aan pastoor Vullinghs. Deze verzetsstrijder was van
1933 tot 1944 pastoor van Grubbenvorst. Hij overleed op 9 april 1945 in het concentratiekamp BergenBelsen in Duitsland. Naast de gedenksteen werden in zorgcentrum La Providence vier glas-in-loodramen onthuld.
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Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.
Al die herinneringen,
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.

Ad van Bergen
echtgenoot van

Cissie van Bergen-van den Broek

Geboren

‘’t Is stil geworden in huis, nu jij er niet meer bent,
in alle eenvoud ben je naar ‘ôzze pap’ gegaan,
en alle mooie herinneringen blijven voorgoed in ons hart.’
Zeer dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
hebben we onverwacht afscheid moeten nemen
van ‘ôs mam’ en oma,

Marie Hoeijmakers - Weijs
weduwe van

Mijn lieve man en zorgzame Pap is toch nog onverwacht
in de leeftijd van 82 jaar van ons heengegaan.

Allard Hoeijmakers †

Cissie

Kinderen

Germa en Fred
John
Bram

Wij zijn voor het laatst met Ad samen geweest
op maandag 6 mei tijdens de plechtige eucharistieviering
in de kerk van de H. Lambertus te Horst.
Aansluitend hebben wij hem in besloten kring
naar het crematorium gebracht.
Een speciaal woord van dank aan dr. Rouwette en het team
van Buurtzorg Horst aan de Maas voor de liefdevolle verzorging van Ad.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Leo van Holstein

Achterkleinkinderen
† Venlo, 4 mei 2019

Correspondentie adres:
Meldersloseweg 59
5961 JE Horst
De Heilige Mis zal gehouden worden op vrijdag 10 mei
om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk te Horst.
Aansluitend zal Mam door haar eigen gezin
begeleid worden naar het Crematorium te Venlo.

In liefdevolle herinnering aan ôs mam en oma

Lies van de Ven-Smits
Diep getroffen zijn wij door het overlijden
van onze zeer gewaardeerde collega

12 mei 2014

-

12 mei 2019

Mieke – Geert – Dennis – Quentin & Lisanne en Sem

Leo van Holstein
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie en vrienden.
Personeelsvereniging PV Concrete ‘89
Geelen Beton Wanssum B.V.

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van ons lid, oud-voorzitter en bestuurslid

Wim Weijers
Met respect en waardering denken wij terug aan zijn jarenlange
inzet bij de visclub in Swolgen. 41 jaar lid en vrijwilliger met
onderhoud viswater, 7 jaar bestuurslid waarvan 10 jaar als voorzitter.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dag en nacht bereikbaar

HAN-MARK
ARENDSE

Wij wensen de familie Weijers veel sterkte
bij het verwerken van dit grote verlies.

U I T VA A R T Z O R G

Namens bestuur en leden van H.S.V. “De Schol”

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

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.
Betrouwbare huishoudelijk werkster
nodig? Bel 06 34 17 56 93.
Gezocht WAO’er die het leuk vindt
om tegen vergoeding mee het
ouderenvervoer vorm te geven.
Rijtijden 8-10 & 16-18 uur info Gasterij
Bergerbaan 06 29 18 46 31.

Voordelig uw trap bekleden met
tapijt. Bel 06 16 37 45 14 voor gratis
offerte. Woningstoffeerderij vd Broek.
Tuinman gezocht in Hegelsom.
Tel. 06 24 80 98 36.
Te koop: Ligustrum planten voor een
haag van 40 tot 180 cm. Lottum
077 463 80 44 / 06 51 36 85 71.
CNC-frezen en laser-graveren
hobbyclub i.o. in Horst zoeken
geïnteresseerden die enige kennis
van CNC-frezen en/of laser-graveren
hebben. Hobbyruimte en enkele
machines tot onze beschikking. Voor
meer info: cnc.hobbyclub@gmail.com
Moederdagactie: ontspannende
voetreflexmassage van 25 min. voor
€10,-. Opbrengst is voor Samenloop
voor Hoop. Info@mandalavoetrelfex.nl
of bel: 077 467 33 81/06 48 71 19 42.
Atelier De Stal. Iets creatiefs
organiseren voor een groep? Dat kan
in en rondom ons prachtige atelier.
www.atelier-destal.nl
Te koop gevraagd: Thilot
zaaimachine, 1-rijer en meerrijer.
Bel of app naar 06 27 62 82 20.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

Hotel Herberg de Lindehoeve zoekt
collega. Allround medewerker m/v.
Schoonmaken van de hotelkamers,
meedraaien in de keuken & bediening.
Uren en tijden in overleg, ook in het
weekend en de avonden.
Voor info bel: 06 51 33 44 35, uw cv
graag naar info@delindehoeve.info

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.

Wij herinneren ons Leo als een fijne collega.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken
van dit grote verlies.
Directie en medewerkers Geelen Beton Wanssum B.V.

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

Kleinkinderen

* Leunen, 24 mei 1927
Horst, 30 april 2019
Vliesstraat 4, 5961 JV Horst

Levi

2 mei 2019
Zoon van
Ákos en Marjon
Beems-Vergeldt
Broertje van Lucas
Siebersbeek 12, 5973 KA Lottum

&

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.

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

Thema Ondernemersprijs: mens & dier
Het thema van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas is dit jaar ‘mens & dier’. Dat maakte de Adviesraad
van de Ondernemersprijs deze week bekend. De uitreiking vindt plaats op donderdag 21 november in de Mèrthal
in Horst. Kandidaten voor de prijs kunnen vanaf nu worden aangemeld.
“We zijn op zoek naar ondernemers in de dierlijke sector in de breedste zin van het woord,” geeft Leon
Litjens, voorzitter van de Adviesraad,
aan. “Denk aan wilde buitendieren,
zoals insecten en vogels, consumptiedieren en gezelschapsdieren.”
De Adviesraad nomineert op basis

van het thema de kandidaten voor de
Ondernemersprijs. Deze moeten aan
een aantal criteria voldoen, licht Johan
Janssen, voorzitter van het bestuur van
de Ondernemersprijs, toe. “We zijn op
zoek naar ondernemers die oog hebben voor hun omgeving en daar actief
mee in verbinding staan om zo draag-

vlak te creëren. Dat is een voorwaarde.
Daarnaast dient de ondernemer onderscheidend te zijn in product of dienst,
in te spelen op trends op het gebied
van onder andere gezondheid, Horst
aan de Maas op de kaart te zetten of
onderscheidend te zijn in productiewijze. Van deze vier andere criteria

Vernieuwd zwempark

Open dag Limburgse Peel
America
Center Parcs Limburgse Peel in America is volledig vernieuwd en houdt daarom een open dag op zaterdag
11 mei. Onder andere het subtropisch zwembad Aqua Mundo is vernieuwd en is er een kinderboerderij
geopend.
Voor de jonge bezoekers zijn er
meer nieuwe plekken. Zo zijn er
nieuwe speeltoestellen, is er een
vlindertuin aangebracht en kunnen
gezinnen hun vakantie boeken in
de zogenaamde ‘groene kamers’.

Aqua Mundo is gerestyled met als
toevoeging een nieuwe glijbaan
waarbij zelf gekozen kan worden
voor thema’s en lichteffecten en er
kan een waterglijbaanrecord verbroken worden. Bij het zwembad is er

ook een aantal nieuwe speelelementen toegevoegd, zoals een
touwbrug. De open dag wordt
gehouden 11.00 tot 20.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.dagjelimburgsepeel.nl

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

Omzetbelasting en aanschaf van zonnepanelen

Wijziging KO-regeling

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De Kleine Ondernemersregeling (KO-regeling) in de Omzetbelasting
moet er voor zorgen dat mini-ondernemers niet opgezadeld worden
met administratieve btw-rompslomp. De KO-regeling bestaat uit een
beperking van btw-afdracht en de mogelijkheid om te opteren voor de
Ontheffing Administratieve Verplichtingen.

De afdracht beperking houdt in
dat verschuldigde btw van minder
dan 1.345 euro per jaar niet hoeft
te worden afgedragen. De ondernemer moet wel gewoon btw op
zijn facturen vermelden en blijft ook
aangifteplichtig. Een ondernemer die
jaar op jaar onder de 1.345 euro blijft
kan een Ontheffing Administratieve
Verplichtingen aanvragen. Er hoeft
dan geen aangifte meer te worden
gedaan en er mogen geen facturen
met btw meer worden uitgereikt.
Per 1-1-2020 wordt een nieuw
systeem ingevoerd dat uitgaat van
verwachte omzet. Blijft de jaaromzet
onder de 20.000 euro dan kan de ondernemer vooraf verzoeken om toe-

passing van de KO-regeling. Voor 2020
dient dat verzoek voor 20 november 2019 te zijn ingediend bij de
Belastingdienst. De uitwerking is vergelijkbaar met de huidige Ontheffing
Administratieve Verplichtingen. Er hoeft
geen btw-aangifte meer gedaan
te worden en mag geen btw op de
factuur worden vermeld. Telkens moet
gekozen worden voor minimaal drie
jaar. Indien in het nieuwe systeem
voor toepassing van de KO-regeling
wordt gekozen moet een (gedeeltelijke) terugbetaling plaatsvinden van
de eerder teruggevraagde btw op
investeringen van de vijf jaar daarvoor
(bij onroerende zaken tien jaar).
Voor de aanschaf van zonnepanelen kan ook na 1-1-2020 de btw
nog steeds worden teruggevraagd.
Maar om gedeeltelijke terugbetaling
van de btw te voorkomen moet wel
ten minste vijf jaar btw aangifte van

het privégebruik moet worden gedaan. Het wordt dus minder aantrekkelijker om de btw van zonnepanelen
terug te vragen.
Er is wel een regeling aangekondigd voor kleine correcties (terugbetalingen van minder dan 500 euro).
In dat geval kan de herziening
achterwege blijven. Met de aanschaf
van zonnepanelen zal je daar echter
al snel overheen gaan.

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

moet aan twee voldoen worden.”
Litjens: “We hebben een toonaangevende dierlijke sector in Horst aan
de Maas die we graag willen belichten. We roepen daarbij de hulp van
de mensen in om kandidaten voor te
dragen. We hebben zelf al een aantal
ondernemers op het oog, maar er zijn
vast ook bedrijven die we niet op ons
netvlies hebben. Suggesties zijn dus
welkom. De winnaar van vorig jaar
bijvoorbeeld werd door iemand anders

aangedragen.” De opzet van de avond
blijft hetzelfde als voorgaande jaren.
“Dit concept werkt en we zijn ervan
overtuigd dat er weer veel publiek
aanwezig is”, aldus Janssen.
Uit de voorgedragen kandidaten
maakt de Adviesraad een eerste selectie, daaruit worden de drie kandidaten
gekozen. Ondernemers kunnen worden voorgedragen door te mailen naar
info@ondernemersprijshorstaandemaas.nl

Starters in de regio
Vomech
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Vomech
Adri Vogels
Steeg 18
Sevenum
06 27 45 60 46
info@vomech.nl
www.vomech.nl
Landbouwmechanisatie en grondverzetmachines
december 2018

Onderscheidend vermogen
Activiteiten
Vomech is gespecialtiseerd in
Vomech voert alle voorkohet opzoeken van storingen, dit
mende werkzaamheden uit aan
kan in de werkplaats of op locatie.
landbouw- en grondverzetmachines zoals onderhoud en reparaties. Tevens kan Vomech alle tractormerken uitlezen.
Doelgroep
De agrarische sector

• Service op locatie
• Diagnose en
uitlezen van
alle merken
landbouwmachines

Steeg 18, 5975 CE Sevenum
+31 (0)6 27456046 • info@vomech.nl • www.vomech.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 1,39 rs

lte
gedee
iment
assort ij
ook b
alet
interch

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

‘Ik heb geen duidelijk beeld
waar het geld heen gaat’
De een collecteert voor bijvoorbeeld de
gezamenlijke collecteweek, de ander zet zich
als vrijwilliger in voor The Walk for the Roses.
Er worden in Horst aan de Maas jaarlijks veel
evenementen georganiseerd voor het goede
doel. Er zijn dus veel manieren om je daarvoor
in te zetten. Toch zegt 67 procent van de
inwoners nog nooit te hebben meegedaan aan
een evenement voor het goede doel. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
In Horst aan de Maas worden regelmatig evenementen georganiseerd voor een
goed doel. Denk aan The Walk 4 the Roses en
Samenloop voor Hoop. Ruim 30 procent van de
inwoners zegt op de een of andere manier wel
eens voor een goed doel te hebben gedaan.
“Ik doe wekelijks vrijwilligerswerk voor goede
doelen en heb jarenlang meegedaan aan de
Ride for the Roses voor de Kankerbestrijding”,
zegt deze inwoner. Een ander voegt toe: “Ik
ben al jaren vrijwilligster bij Funpop en Breek-

Inwonerspanel

1.672 leden

Ja
33%

Nee
67%

Heb je wel eens
meegedaan aan een
goededoelenevenement?

wijze van collecteren. “Ik vind dit een super
Uit en heb vrijwilligerswerk gedaan voor KiKa.”
Toch geeft een ruime meerderheid aan nog nooit goed idee, alles in een keer geregeld. Verder in
te hebben meegedaan aan een evenement voor het jaar niemand meer aan de deur.” Al blijven
we ook hier kritisch kijken naar aan wie we het
het goede doel. Dat is om verschillende redegeld geven. “Van te voren
nen. “Mijn gezondheid laat
zoek ik op welke bestuurhet niet toe, ik ben wel erg blij
ders buitensporig wormet alle acties”, zegt iemand.
‘Ik sta niet achter
den beloond, deze doelen
Sommigen twijfelen of geld
goede doelen’
krijgen niks”, zegt iemand
dat wordt opgehaald wel altijd
‘Ben ik lichamelijk
stellig. Sommigen kiezen
juist wordt besteed. “Ik sta niet
er bewust voor om niet
achter goede doelen. Ik vind
niet toe in staat’
mee te doen aan de colbij de meeste geen duidelijk
‘Ik collecteer’
lecteweek. Zij sponsoren
beeld waar het geld heen gaat
bijvoorbeeld liever gericht
en hoeveel er onderweg aan
enkele goede doelen of
de strijkstok blijft hangen.”
Jaarlijks vindt in Horst aan de Maas de geza- doen dit in verband met de belastingaftrek via
de bank.
menlijke collecteweek plaats. Tijdens de collecteweek wordt voor meerdere goede doelen
TipHorstaandeMaas is een
met het CBF-keurmerk gezamenlijk gecollecsamenwerkingsverband tussen HALLO Horst
teerd. Gemiddeld wordt er 10 tot 15 euro gegeaan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
ven door inwoners van Horst aan de Maas.
resultaten of aanmelden voor de volgende
De meeste mensen zijn erg positief over deze
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

Insectenbloemen: zo gezaaid, zo gemaaid
Al jaren wordt er gewaarschuwd voor het afnemen van aantallen en
diversiteit van insecten. De reden is even eenvoudig als schrikwekkend.
Zonder insecten geen leven op
onze aarde. Alle reden dus om zuinig
met insecten om te gaan en ze de
ruimte te bieden door een milieubewust maaibeleid van onder andere
de gemeentebermen en het zo min
mogelijk bespuiten van begroeiingen met chemicaliën. Insecten hebben behoefte aan bloemen op het
juiste moment.
Ook in onze gemeente is er

derhalve een milieubewust maaibeleid ingevoerd. Maaien en opruimen
alleen in de herfst gunt de bloemen
in het voorjaar aan de insecten. Het
opruimen van het maaisel in de herfst
zorgt voor verschraling van de door
ammoniak van de veehouderij overbemeste grond. Gevolg is een meer
diverse begroeiing. Geen chemische
maar thermische bestrijding van
onkruid. Duurder, maar beter voor ons

nageslacht. Ook onze gemeente heeft
goed begrepen dat het anders moest.
Ze deelt zelfs bloemzaad uit om te
zaaien zodat er voedsel voor de insecten beschikbaar komt.
Helaas, dit positieve beleid wordt
voor een heel groot deel teniet
gedaan door grote aan de agrarische
industrie verbonden bedrijven en
grote agrariërs. Die maaien soms de
gemeentebermen, ook in het voorjaar. Ze spuiten binnen en buiten hun
hekken en zo dus ook op een deel
van de gemeentegrond: alle planten

dood. Het milieubewust denken is bij
die ondernemers dus nog helemaal
zoek of misschien is het belang van
de beurs wel groter dan de toekomst
van de mens. Wat nu te doen? We
zouden de LLTB of LTO kunnen vragen
dit zelf te reguleren. Maar de mestfraude en nog zo wat, hebben eerder
laten zien dat deze belangengroepen
problemen eerder bagatelliseren dan
dat ze die oplossen.
Dan rest dus dat de overheid, in
dit geval de gemeente, hier handhavend gaat optreden.

Zaad verstrekken en laten uitzaaien is goed, maar vervolgens niet
corrigeren als het goede werk snel
teniet wordt gedaan is nogal ineffectief en zwak. Er rijden genoeg
gele gemeentewagentjes rond om
dit te signaleren. Gemeente, laat
het niet bij ‘greenwashing’ van uw
beeldvorming maar, bescherm uw
doelen en doe uw plicht en corrigeer.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Ingezonden brief

Beleid arbeidsmigranten:
nog lang een kwelling voor de gemeenteraad
Over een sprookje schrijf ik niet. Eens, nog niet zo heel lang geleden,
kreeg de gemeente Horst aan de Maas de titel: Ere Polonus.
Ik lees: “Het regionale project: ‘Het belang van arbeidsmigranten’ is een voorbeeld van een
geslaagde samenwerking tussen
gemeentes, overheid en arbeidsmigranten, het vervult een voorbeeldfunctie voor binnen en buitenland.”
Arbeidsmigranten zijn deze regio niet
vreemd. Meer dan 20.000 werken er.
In Horst aan de Maas zijn er 3.000,

is 8 procent van de werkenden. Toen
was Horst aan de Maas de bestuurlijke trekker met de burgemeester Kees
van Rooij als boegbeeld. De betrokken
gemeenten waren Horst aan de Maas,
Venray, Peel en Maas, Venlo en Leudal.
Per 1 januari 2018 is dit samenwerkingsproject gestopt. De gemeenten
pakken de zaken zelf op. Volgens Kees
van Rooij is regionale samenwerking

niet meer nodig gezien de ervaringen die zijn opgedaan. Dit blijkt een
cruciale fout. Waar zijn die ervaringen
gebleven, vraag je je af bij het horen,
zien en lezen over het gerommel in
de gemeenteraad. Het lijkt er op dat
er niets is geleerd. In het raadsvoorstel van 16 april 2019 staat dat er een
methode uitgevonden moet worden
“waarbij we meer zicht krijgen op de
aantallen” en we de komende twee
jaar sterker kunnen inzetten op een
integrale aanpak. Maar eerst moet er

gedokt worden, want die integrale
aanpak vraagt een op te starten projectorganisatie. De huidige capaciteit
is onvoldoende. Er moet een verbinder, een coördinerend zaakmanager en
een coördinerend beleidsmedewerker
komen à raison van 100.000 euro per
jaar. Er moet een nieuw parapluplan
komen. Dat vergt enige tijd. Aan initiatieven meewerken kan niet op korte
termijn, “terwijl er wel sprake kan
zijn van gevallen die voldoen aan het
nieuwe beleid” en “In dat geval zijn er

wel mogelijkheden om alvast mee
te werken aan tijdelijke vergunningen”. Er is geen nieuw beleid, maar
wel al gevallen die aan het nieuwe
beleid voldoen. Uitkomst van dit
cryptogram: We modderen voorlopig maar wat aan. Het motto van het
eerdere project: “Niet teveel praten
maar doen, actie moet er komen en
die kwam er.” Goed voorbeeld, doet
goed volgen?
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 17

Beeldschermgebruik jongeren is eigen verantwoordelijkheid
De GGD wil beeldschermgebruik van jongeren in de leeftijd van 10 tot
18 jaar beperken. Als jongeren twintig minuten naar een laptop, tablet
of smartphone hebben gekeken, moeten zij volgens de GGD een korte
‘kijkpauze’ van twintig seconden inlassen om lichamelijke problemen te
voorkomen.
Denk aan oogaandoeningen, overgewicht, pijnklachten in nek, schouder
en armen en een verstoord slaapritme. Een groot deel van de stemmers, 74
procent, vindt dat de verantwoordelijkheid van het beeldschermgebruik bij de

jongeren en hun ouders zelf ligt. Maar in dit digitale tijdperk is het wel lastig
om het gebruik van tablets, laptops en smartphones te beperken. Jongeren
worden namelijk niet alleen thuis, maar ook op heel veel andere plekken
blootgesteld aan beeldschermen. Volgens Lizzy van den Munckhof, die op
Facebook reageert, hebben niet alleen jongeren en hun ouders dan ook de
verantwoordelijkheid: “En leerkrachten dan? Scholen maken voortaan extreem
veel gebruik van tablets en digitale borden en dan moeten de ouders thuis op
gaan letten?”

Ik ga stemmen tijdens de
Europese Parlementsverkiezingen
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Om de vijf jaar zijn er de Europese Parlementsverkiezingen. Binnenkort
vinden deze weer plaats. Op 23 mei kunnen alle stemgerechtigden hun
stem uitbrengen. Daarbij kiezen we mensen die namens ons in het Europees
Parlement gaan zitten. Het Europees Parlement gaat voor een belangrijk
deel over de regels en verordeningen in Europa. Zo heeft het Europees
Parlement het afgelopen jaar bijvoorbeeld ingestemd met de wet die langer
partnerschapsverlof mogelijk maakt voor Nederlandse vaders en lesbische
partners na de geboorte van hun kind. Een ander belangrijk besluit was
het mogelijk maken van gratis bellen en internetten in een ander EU-land.

Het Europees Parlement beslist dus over belangrijke dingen, ook op het
gebied van klimaat, vluchtelingen en de economie. Het is dus van belang om
23 mei te stemmen. Maar heeft stemmen wel zin? In het Europees Parlement
zitten 751 Europarlementariërs, waaronder 26 Nederlanders. De stem van de
Nederlandse kiezer weegt daarom minder zwaar dan andere landen die meer
Europarlementariërs in het Europees Parlement hebben zitten, zoals Duitsland,
die 96 zetels heeft. Nederland heeft dus minder te zeggen in de Europese Unie
dan de grotere landen.
Gaat u stemmen tijdens de Europese Parlementsverkiezingen?

Uitslag vorige week (week 18) > Brandweervrijwilligers moeten voorrang krijgen op een huurwoning
> eens 41% oneens 59%

Cleopatra, Passie voor Lingerie is in de regio Noord-Limburg en daarbuiten al 28 jaar
een begrip op het gebied van lingerie, nacht- en badmode. Kwaliteit, professionaliteit
en klantgerichtheid kenmerken onze winkel; deze aspecten staan bij ons hoog in het
vaandel. Merken als Marie Jo, Prima Donna, Chantelle, Tommy Hilfinger maken deel
uit van ons uitgebreid assortiment. Wij adviseren vrouwen in alle leeftijden, in alle
maten en vormen op het gebied van lingerie, nacht- en badmode. Ook voor mannen
hebben wij een ruime keuze in onderkleding, nacht- en badmode.

Wij
zoeken
jou!

Wij zoeken jou!

Wij bieden jou:

Een enthousiaste, toegewijde en ervaren
verkoopster, die kwaliteit, professionaliteit en klantgerichtheid hoog in het
vaandel heeft staan. Die met ons, onze
passie verder vorm wil geven. Iemand die
oprechte interesse heeft in onze klanten,
die goed kan luisteren naar de wensen
van onze klanten en deze kan vertalen
naar een persoonlijk en perfect stylingadvies. Jij hebt ervaring in advisering en
verkoop van mode en een vriendelijke
uitstraling. Je bent een teamplayer die
ook zelfstandig kan werken met een
eerlijke en open houding en ambitie
heeft om zich verder te ontwikkelen.
Je kunt snel schakelen, bent creatief en
neemt graag initiatief, je bent accuraat en
hebt geen 9-tot-5-mentaliteit. Je hebt een
opleidingsniveau op minimaal mbo.

Een heel afwisselende, boeiende en uitdagende baan waarin je deel gaat uitmaken
van een gedreven en trots team.
Jouw werkomgeving is een prachtige winkel
in het centrum van Horst.
Een heel diverse klantengroep aan wie jij
jouw persoonlijke aandacht kunt en mag
geven. En dat in een dienstverband van
16 tot 24 uur per week met bijbehorende,
branchegerelateerde salariëring.

Is jouw
belangstelling gewekt?
Stuur dan je motivatiebrief met CV en
recente foto naar info@cleopatralingerie.nl
of Kerkstraat 20a, 5961 GD Horst.

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

Als je er
maar in
gelooft
‘Als je er maar in gelooft.’
Ik vond het altijd zo’n nietszeggende en weinig betekenende zin, maar in De
Limburger las ik vorige week
een artikel van Pascale
Bruijnen, dat het zinnetje toch
wat meer inhoud geeft.
Het artikel ging over de
menselijke verbeelding en het
visualisatievermogen en haalde
er een onderzoekje bij waaruit
de kracht van die twee bleek.
In het onderzoek waren twee
groepen mensen onderzocht:
één groep die daadwerkelijk
naar de sportschool ging met
een voorgeschreven trainingsschema en één groep die niet
sportte en zich alleen maar heel
helder en gedetailleerd voor de
geest haalde in de sportschool
te trainen volgens datzelfde
schema. Na een tijdje werd van
beide groepen de spiermassa
gemeten en wonderbaarlijk
genoeg was er bij beide groepen een toename meetbaar.
Hoewel die toename bij de
groep die daadwerkelijk gesport
had wat groter was, hadden de
visualiseerders dus ook baat
gehad bij hun imaginaire trainingsschema. De conclusie die
werd getrokken, was dat onze
verbeelding daadwerkelijk voor
fysieke verandering kan zorgen.
Aardig interessant en dus ben ik
me nu al een week onze volgende wedstrijd voor de geest
aan het halen, van begin tot
eind. Bokser Muhammad Ali
deed het ook, zo blijkt, en hij
was toch een groot sporter, een
winnaar. In mijn hoofd heb ik
verder mijn thesis al vijftig keer
afgerond en zie ik mezelf keer
op keer met mijn diploma in
mijn hand op de diploma-uitreiking staan. Als je er maar in
gelooft. Ik ben benieuwd.
Aniek
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Donderdag 23 mei 2019

Verkiezing van de leden van het
Europees Parlement

Inzameling klein chemisch afval
Tijdstip

Kerkdorp

Locatie

Op 23 mei zijn de Europese verkiezingen. Door te stemmen kiest u uw eigen

09.00 - 10.55 uur

Broekhuizenvorst

Kerkstraat, nabij Koetshuis

vertegenwoordigers, die vervolgens uw stem kunnen laten horen.

11.00 - 12.00 uur

Broekhuizen

Naesenhof

Zo heeft u invloed op wie Europa bestuurt.

13.00 - 16.00 uur

Melderslo

Lochtstraat, nabij Kerk

MAANDAG 13 MEI 2019

DINSDAG 14 MEI 2019
Tijdstip

Kerkdorp

Locatie

09.00 - 12.00 uur

Grubbenvorst

parkeerterrein langs ’t Haeren, Irenestraat 20

13.00 - 16.00 uur

Lottum

Markt

WOENSDAG 15 MEI 2019
Tijdstip

Kerkdorp

Locatie

09.00 - 12.00 uur

Hegelsom

Past. Debijestraat, nabij gemeenschapshuis

13.00 - 16.00 uur

Meterik

St. Jansstraat, nabij kerk

DONDERDAG 16 MEI 2019
Kunt u niet stemmen vanwege ziekte,

Wilhelminaplein 6, 5961 ES, Horst.

vakantie of werk?

Tijdstip

Kerkdorp

Locatie

09.00 - 12.00 uur

Horst

Wilhelminaplein

13.00 - 14.00 uur

Griendtsveen

Helenaveenseweg, nabij kerk

14.15 - 16.00 uur

America

Past. Jeukenstraat/Nusseleinstraat nabij kerk

U kunt iemand anders machtigen om namens

Gewijzigde stembureaulocatie:

u te stemmen. Diegene brengt uw stem

Stembureau 3 (voorheen OJC Niks) is verhuisd

dan tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem

naar de basisschool De Doolgaard,

VRIJDAG 17 MEI 2019

uit. Een kiezer mag niet meer dan twee

ingang ’t Veldje.

Tijdstip

Kerkdorp

Locatie

09.00 - 09.55 uur

Evertsoord

Paterstraat, parkeerplaats bij sportveld

volmachten aannemen. U kunt op twee
manieren een volmacht regelen:

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

10.00 - 12.00 uur

Kronenberg

Parkeerplaats hoek Meerweg/Peelstraat/de Hees

• Onderhandse machtiging aan een andere

Uw stempas is op vrijdag 3 of zaterdag 4 mei

13.00 - 16.00 uur

Sevenum

Luttelseweg, bij brandweerkazerne/gemeentewerf

kiezer uit de gemeente Horst aan de Maas

2019 bezorgd. Heeft u op maandag 6 mei nog

U kunt een andere kiezer van de gemeente

geen stempas ontvangen? Vraag dan een

MAANDAG 20 MEI 2019

Horst aan de Maas onderhands machtigen,

vervangende stempas aan via onze website

Tijdstip

Kerkdorp

Locatie

door het gedeelte op de achterzijde van

met behulp van DigiD.

09.00 - 11.00 uur

Meerlo

Julianastraat (tussenberm)

11.00 - 13.00 uur

Swolgen

Mgr. Aertsstraat (parkeerplaats)

14.00 - 16.00 uur

Tienray

Zwanenweg

de stempas in te vullen. U en degene die u
machtigt, ondertekenen allebei de volmacht.

Wilt u zelf stemmen in een andere gemeente?

Geef een kopie van het legitimatiebewijs mee

Vraag dan tijdig een ‘kiezerspas’ aan. Dat kan

aan degene die u machtigt. Dit kunt u tot en

via onze website met behulp van DigiD.

Chemokar op gemeentewerken: elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 - 14.00 uur.

met de dag van de stemming zelf regelen.
• Schriftelijke volmacht aan een andere kiezer

Heeft u geen DigiD?

uit Nederland

Dan kunt u het aanvraagformulier voor een

U kunt een andere kiezer uit elke

machtiging, vervangende stempas of een

Nederlandse gemeente schriftelijk

kiezerspas downloaden van onze website of

machtigen ). U vraagt dit aan via onze

toegestuurd krijgen.

website, met behulp van uw DigiD.
U hoeft in dit geval geen kopie legitimatie-

Het ingevulde formulier moet uiterlijk maandag

bewijs mee te geven aan degene die u

20 mei 2019 bij ons binnen zijn.

machtigt. Hij/zij krijgt dan een volmachtbewijs
thuisgestuurd. U kunt deze volmacht niet

Bovendien kunt nog persoonlijk een

meer intrekken of alsnog zelf gaan stemmen.

vervangende stempas of kiezerspas aanvragen
tot uiterlijk 12.00 uur op woensdag 22 mei

Waar kan ik stemmen?

2019 aan onze balie. Maak hiervoor tijdig een

Een overzicht van de stemlokalen vindt u

afspraak via onze website, of via

op www.waarismijnstemlokaal.nl of op de

tel. (077)477 97 77.

kandidatenlijst die op donderdag 9 mei 2019
wordt bezorgd. Er kan ook gestemd worden op

Tijdelijk in het buitenland?

een mobiel stembureau:

Woont u in Nederland maar bent u op de
verkiezingsdag in het buitenland? Machtig dan

NS-station Horst-Sevenum

een andere kiezer.

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

Stationsstraat 149, 5963 AA Hegelsom
07.00 - 09.00 uur

Bekendmakingen

Uitslag verkiezingen
De (voorlopige) uitslag wordt bekend gemaakt

America

Kasteellaan 1

Melderslo

Gemeenschapshuis De Smêlentôs

als de stembussen in alle lidstaten van Europa

Jacob Poelsweg 5

Tienrayseweg 9

Herenbosweg 36 a

Patersstraat 22, 5977 NM Evertsoord

zijn gesloten (om beïnvloeding te voorkomen).

Hofweg 27

Kreuzelweg 3

Sevenum

10.00 - 15.00 uur

De uitslag voor de gemeente Horst aan de Maas

Grubbenvorst

Doolgaardstraat 49

Luttelseweg 1

staat op zondag 26 mei vanaf 23.00 uur op onze

Roermonds Kwartier 2

Lottum

Erik de Rodeweg 5

website.

Venloseweg 11

Stokterweg 10

Swolgen

Hegelsom

Meerlo

Gun 26a

Meer informatie

Langstraat 75

Kortenbos 9

Bertus Aafjesstraat

Meer informatie over de verkiezingen vindt

Horst

De Cocq van

Lambertusstraat 15

De openbare stemopneming van dit mobiel

u op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen,

Gasthuisstraat 27

Haeftenstraat 13c

Legert 13

stembureau zal plaatsvinden om 21.00

klik op de tegel: Informatie over het stemmen.

Meterikseweg 32

Bergsboslaan 8

uur in de kantine van het gemeentehuis,

U kunt ons ook bellen: tel. (077)477 97 77.

NS-station Horst-Sevenum
Stationsstraat 149, 5963 AA Hegelsom
16.00 - 19.00 uur

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Maandag 6 mei 2019

Werkzaamheden Stuksbeemden
Op maandag 6 mei 2019 is aannemersbedrijf Vissers Ploegmakers in opdracht van de
gemeente Horst aan de Maas gestart met werkzaamheden in de wijk Stuksbeemden in Horst.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het maken van een wateropvang ter plaatse
van de Kolk en tussen de wijk Stuksbeemden en de A73 en zullen naar verwachting ca.12
weken in beslag nemen. Doel van deze maatregelen is om de kans op wateroverlast in de
wijk Stuksbeemden fors te verminderen.
Mogelijke overlast

Voor algemene vragen over het project kunt u

De werkzaamheden kunnen enige overlast

bellen met de projectleider van de gemeente,

opleveren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Gertjan Cox, (077)477 97 77.

De direct aanwonenden worden door de
aannemer via een bewonersbrief nader

Daarnaast heeft de aannemer wekelijks

geïnformeerd.

een inloopmoment in de bouwkeet op
woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie

U kunt dan met uw vragen terecht bij de

Voor vragen over de uitvoering kunt u tijdens

uitvoerder. De bouwkeet staat ter hoogte van

kantooruren bellen met de uitvoerder van Vissers

Vondersestraat 55 vlakbij het viaduct onder

Ploegmakers, Ger Verlouw, 06-51 57 96 68.

de A73.

Voor de vierde keer in twee weken mocht burgemeester Ryan Palmen aantreden om een 60 jarig
huwelijkspaar persoonlijk te feliciteren. Tijdens het bezoek aan het echtpaar Driessen–Kellenaers
uit Horst overhandigde hij namens de gemeente een boeket bloemen en het gebruikelijke cadeau.

Dinsdag 14 mei 2019

Themabijeenkomst gemeenteraad
over Intensieve veehouderij

Dinsdag 14 mei 2019

Op dinsdag 14 mei is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad

Commissie bezwaren en klachten

over de reikwijdte Intensieve Veehouderij.

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
14 mei 2019 bij elkaar voor een hoorzitting.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan

procesnotitie vastgesteld.

Buitengebied in 2017 heeft de gemeenteraad

Tijdens deze themabijeenkomst wordt

Hoorzitting om 19.00 uur

De hoorzitting vindt plaats in het

aangegeven dat er een aanscherping nodig

de reikwijdte van het op te stellen beleid

Behandeling van bezwaarschrift tegen

gemeentehuis van Horst (ingang via

is op de thema’s intensieve veehouderij en

besproken.

de verleende omgevingsvergunning voor

hoofdingang).

mestverwerking. Hiervoor is gezamenlijk

De themabijeenkomst start om 20.00 uur en

het bouwen van logiesgebouwen voor het

overleg nodig tussen raad, stakeholders

vindt plaats in de raadszaal (Wilhelminaplein 6

huisvesten van arbeidsmigranten aan de

Meer informatie?

en college.

in Horst). Meer informatie over de bijeenkomst

Peelheideweg in America.

Voor meer informatie kunt u contact

In het coalitieakkoord 2018 - 2022 vertalen

leest u op de website horstaandemaas.nl.

de coalitiepartijen deze aanscherping in

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

De commissie brengt advies uit over te

commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,

een nader op te stellen Visie Veehouderij.

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

nemen besluiten op bezwaarschriften.

tel. (077) 477 97 77.

Voor de totstandkoming van deze visie is een

bibliotheek.

opnemen met de secretaris van de

Kwaliteit heeft een naam
NIEUW!
NIEUW!
ELKE WOENSDAG
EN
ELKE WOENSDAG
EN
DONDERDAG
BEEJ ÔS:
DONDERDAG BEEJ ÔS:

SHARING
SHARING DINNER
DINNER

PROEVEN VAN DIVERSE GERECHTJES VAN ONZE
PROEVEN VAN DIVERSE GERECHTJES VAN ONZE
KAART, IN DRIE GANGEN GESERVEERD OP TAFEL OM
KAART, IN DRIE GANGEN GESERVEERD OP TAFEL OM
LEKKER TE DELEN.
LEKKER TE DELEN.

3 GANGEN SHARED DINNER
3 GANGEN SHARED DINNER
3 GANGEN SHARED DINNER & DRINK
3 GANGEN SHARED DINNER & DRINK

28,50 p.p
28,50 p.p
35,00 p.p
35,00 p.p

INCLUSIEF 1 FLES WIJN, 1 FLES TAFELWATER EN KOFFIE MET LEKKERS NA
INCLUSIEF 1 FLES WIJN, 1 FLES TAFELWATER EN KOFFIE MET LEKKERS NA

VOOR MEER INFORMATIE EN DE VOORWAARDEN
VOOROP
MEER
INFORMATIE
EN DE VOORWAARDEN
KIJK
ONZE
WEBSITE WWW.BISTROBEEJOS.NL
KIJK
ONZE WEBSITE WWW.BISTROBEEJOS.NL
| BISTRO BEEJ
ÔSOP
| WELTERSWEIDE
22B | 5961 EJ HORST | 077-4008046 |
| BISTRO BEEJ ÔS | WELTERSWEIDE
22B | 5961 EJ |HORST | 077-4008046 |
| INFO@BISTROBEEJOS.NL
| INFO@BISTROBEEJOS.NL |

12 mei Moederdag
verras haar met verse asperges!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

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

14

politiek

09
05

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.

In gesprek met u
De VVD in Horst aan de Maas gaat meer bijeenkomsten organiseren,
gekoppeld aan een thema. Ook op wisselende locaties door de hele
gemeente. We zijn nu ruim een jaar onderweg en in dat jaar zijn veel
belangrijke onderwerpen de revue gepasseerd.
Denk aan het nieuw gemengd
bedrijf, het zwembad, infrastructuur en fietspaden, bedrijventerreinen, de bibliotheek, de huisvesting
van arbeidsmigranten en uiteraard
’t Gasthoês. Allemaal actuele onder-

werpen in de gemeente die onze aandacht vragen.
Om ons verder te verdiepen willen
we graag kennismaken met de inwoners van onze mooie gemeente. Dat
gaan we doen tijdens zogenaamde

inloopuurtjes. En ook deze zullen we
op wisselende locaties in de gemeente
gaan houden. Het gaat dan niet alleen
over de hierboven aangehaalde
onderwerpen, maar met name ook om
iedereen in Horst aan de Maas gelegenheid te geven ons te laten weten
wat we kunnen betekenen. Anderzijds
willen we ook graag vertellen wat we
te bieden hebben. Het eerste rondje
is tijdens de inloopuurtjes uiteraard

van ons, evenals de bitterballen die
al besteld zijn en op jullie wachten.
Iedereen is van harte uitgenodigd en
aanmelden is niet nodig.
We beginnen volgende week donderdag 16 mei met het eerste inloopuurtje (van 19.00 tot 20.00 uur in Blok
10 te Horst). Gewoon. Doen.
Eric Thissen,
VVD Horst aan de Maas

Hoe schoon is schone energie?
Nu we een overstap naar schone energie gaan maken, explodeert de
vraag naar de mineralen die voor die overstap nodig zijn. Er zijn meer
mijnen nodig en dat legt druk op mens en natuur. Hoe kan dat beter?
“Beste bewoner, in uw achtertuin is lithium gevonden.
Goed nieuws, want dat hadden
we dringend nodig. U zult begrijpen dat de opbrengsten geheel ten
goede komen aan het mijnbedrijf.
Eventuele schade aan uw huis of

gezondheid is voor eigen risico.”
Grote kans dat je zou protesteren
als je zo’n brief ontvangt. Maar bij een
nieuwe mijn krijgen omwonenden
vaak nauwelijks informatie en protest
blijft vaak uit. En dat terwijl een mijn
nare gevolgen kan hebben: vervuild

water, landverlies of gedwongen (kinder)arbeid. De vraag naar mineralen
explodeert op dit moment.
Nu we de overstap maken van een
wereld die draait op kolen, olie en gas
naar één die loopt op schone energie,
blijkt de vraag naar de bouwstenen
voor die nieuwe wereld te exploderen. De Wereldbank heeft berekend hoeveel mineralen er in 2050
per jaar nodig zijn als we de opwar-

ming van de aarde willen beperken.
Mineralen voor zonne-energie, de
steeds grotere windmolens en batterijen voor energie-opslag en elektrische auto’s. De toekomst blijkt nogal
mineraalintensief. De vraag naar sommige grondstoffen zal zelfs met honderden procenten stijgen. Toch iets om
over na te denken.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Samen werken aan werk
Het thema werkgelegenheid is nog niet echt aan de orde geweest
sinds de samenstelling van de nieuwe raad. Met uitzondering van het
thema arbeidsmigranten. Echter dit gaat meer om de huisvesting in
plaats van het waarom de noodzaak zo hoog is om de vraag naar
arbeidskrachten in te vullen met migranten.
Een enkele keer wordt er wel
geopperd om werkplekken, bijvoorbeeld in de logistiek of de tuinbouw
in te laten vullen door uitkeringsgerechtigden. Maar is dit terecht?

Naar mijn mening niet. De
arbeidsmarkt wordt bepaald door
vraag en aanbod in kwalitatieve zin.
Dit betekent dat bij het instroomproces gekeken wordt naar de krachten

en bekwaamheden die iemand heeft
om een functie te vervullen. Oftewel:
beschikt iemand over de juiste
kwaliteiten en past het werk ook bij
de belastbaarheid van iemand. Over
het algemeen wordt bij het selectieproces een gevoelsmatige inschatting
gemaakt en zou er naar mijn idee
dieper gekeken mogen worden naar
wat iemand aan kan. Wanneer we
vaker diagnostiek toepassen is de

kans op duurzame plaatsing kansrijker. En dat is waar uitkeringsinstanties en bedrijfsleven elkaar meer
kunnen vinden. Door juist elkaar te
helpen wordt er meer draagvlak
gecreëerd. En om dan terug te komen
op de diagnostiek, ligt er een uitstekende kans voor het Sociaal
Werkvoorzieningsbedrijf, want dit is
bij uitstek de partij die kan onderzoeken wat iemands daadwerkelijke

Open brief aan de deken van Horst
In uw jaarlijkse toespraak tijdens dodenherdenking, staat u stil bij
iedereen die in welke oorlog dan ook zijn of haar leven heeft gegeven
voor een groot doel.
In uw toespraak zegt u: “We bidden in dit avondlijk uur voor eerbiediging van grondrechten voor
medeburgers ongeacht hun leeftijd,
status, huidskleur, culturele herkomst en religieuze of politieke voorkeur……”. Wij vinden het heel goed

om dit te doen en om dit te blijven
doen, maar u vergeet wat ons betreft
de volgende zinsnede ‘ongeacht seksuele voorkeur’. Want wat is er nu mooier
dan dat we op een moment als dit,
waarin het gaat om gelijkwaardigheid,
vrijheid en eerlijkheid, we alle groepen

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

3 van de 4 slaagt!

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

noemen die gevochten hebben voor
die waarden die we in deze periode
vieren en gedenken. Een tijd geleden heeft D66+GroenLinks zich hard
gemaakt in de raad voor het aanleggen van een regenboogpad. Dat werd
gelukkig door de meerderheid van de
partijen gesteund. De gemeente is op
dit moment druk bezig om dit pad te
verwezenlijken op een centrale plaats
in Horst. Wat ons betreft toont dat aan

dat Horst aan de Maas een open en
tolerante gemeente is die iedereen
in haar midden accepteert, ongeacht
geloofsovertuiging, geslacht of seksualiteit. Laten we dat dan ook in alles
uiten, en dus niet bepaalde groepen
overslaan. Ik ga graag het gesprek
met u aan om met u te praten over dit
onderwerp, en om te kijken of u hier
open voor staat.
Jim Weijs, D66+GroenLinks

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

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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mogelijkheden zijn om deel te
nemen op de arbeidsmarkt. Zo
ontstaan er weer meer kansen
voor de mensen die aan de zijlijn
staan, omdat we meer te weten
komen van iemands behoefte in
wederzijdse zin.
Pieter Coumans,
Burgerraadslid
CDA Horst aan de Maas.
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Meike van Leendert

De examens
Dat was me alle feestdagen wel hoor. Beginnend met
Pasen, dan door naar
Koningsdag en afsluiten met
Bevrijdingsdag.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Meike van Leendert
14 jaar
Swolgen
Citaverde College

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is korfballen
bij Sporting ST in Swolgen. Ik ben bij
korfbal gegaan toen ik 4 jaar was en
ik vind het nog steeds een leuke sport
om te doen. Elke week hebben we
training en wedstrijd. Wat ik ook nog

leuk vind aan korfbal is om mee
training te geven aan de F1 en F2.
Heb je een bijbaantje?
Ik heb een paar oppasadressen waar
ik soms doe oppassen. Ik kan het erg
goed met ze vinden en vind het leuk
om te doen. In de zomervakantie ga ik
ook zeker een baantje zoeken. Ik weet
nog niet precies wat ik wil gaan doen.
Het lijkt me leuk om wat geld bij te
verdienen om leuke dingen te kunnen
doen met mijn vriendinnen.

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

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Wat is je droombaan?
Ik zou graag iets met kinderen willen
doen. Het liefst op de basisschool in
groep 1-2-3. Ik vind het erg leuk om
met kinderen bezig te zijn en om ze
veel te leren.
Wat doe je het liefst op vrijdagzaterdagavond?
Ik vind het leuk om met vriendinnen
af te spreken en te logeren. En leuke
dingen doen met familie en vrienden
vind ik belangrijk.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je elkaar
kunt vertrouwen. En als we bij elkaar
zijn dat we veel lol maken en dat het
altijd gezellig is.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Toen ik voor het eerst naar het
Citaverde College in Hegelsom
ging. Dat vond ik heel spannend.
Een nieuwe start met nieuwe leerlingen die ik moest gaan leren kennen.
Maar gelukkig viel het allemaal mee
en was ik snel gewend.
Wie kent jou het best?
Ik denk dat mijn ouders, opa’s en
oma’s en mijn vriendinnen mij het
beste kennen. Ik kan altijd bij mijn
ouders terecht als er iets is. En ik kan
alles bespreken met mijn vriendinnen.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak is mens en maatschappij. Omdat hier veel verschillende onderdelen in voorkomen
en leuk zijn om van te leren. Mijn
stomste vak vind ik natuur- en scheikunde, omdat ik dit een erg saai vak
vind.

Ben je liever te vroeg dan te laat of
precies op tijd?
Ik ben liever iets te vroeg dan te laat
omdat het mij geen fijn gevoel geeft
wanneer iemand op mij moet wachten.
Wat is je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Of ik wel al mijn huiswerk af had.
Meestal heb ik het huiswerk wel af
maar was even bang dat ik iets vergeten was. Ik vind het belangrijk dat ik
elke dag mijn huiswerk af heb en het
goed doe op school.
Wat zou je nooit weg doen?
Mijn foto’s van mijn vriendinnen, familie en vakanties waar ik ben geweest
zou ik nooit weggooien. Het zijn leuke
en belangrijke momenten die ik heb
meegemaakt. Dit zijn herinneringen
die ik niet kwijt wil raken en het is fijn
om ze als leuk aandenken te hebben.
Wat voor reis zou je willen maken?
Ik zou graag naar de volgende landen
willen: Brazilië, Amerika, Australië,
Frankrijk, Spanje en Portugal. Omdat ik
ook nog erg graag een keer wil gaan
vliegen, lijkt het me erg leuk en spannend. Ik heb namelijk nog nooit gevlogen. Ik wil van deze landen veel gaan
zien, ontdekken en beleven.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Een EHBO-diploma halen. Ik vind het
heel belangrijk om andere mensen te
helpen en te redden als dat nodig is.
Wat deed je het liefst als kind?
Afspreken met mijn vriendinnen en
dan gingen we vaak buitenspelen.
Welk museum heb je voor het laatst
bezocht?
Het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit
vond ik erg leuk en leerzaam.

Natuurlijk ben ik altijd in voor
een feestje, maar als je je dan
bedenkt dat ook nog eens de
centrale examens beginnen
vandaag is dat toch anders.
Voor mijn gevoel zijn de centrale
examens dit jaar erg vroeg.
Eerdere jaren leek het alsof de
examens pas eind mei begonnen, maar dat kan natuurlijk ook
aan mij liggen. Gelukkig heb ik
persoonlijk niet vakken die deze
week vallen, maar begin ik
officieel pas volgende week met
mijn examens. Niet dat dat
ideaal is natuurlijk, want daardoor zitten al mijn examens dicht
bij elkaar. Als iedereen dan al
klaar is met de standaard vakken
mag ik nog lekker, met iedere
andere 5 Havo-leerling met
tekenen, textiele kunsten of
handvaardigheid, de officieel een
na laatste dag nog een toets over
kunstgeschiedenis maken. En dan
denk je: ‘dat is nog niet zo erg’,
nee dat is ook niet zo erg. Het
probleem ligt meer bij het feit
dat elke examenkandidaat uit
Nederland een maand lang mag
wachten op de uitslag.
Weken lang krijg je dan van
iedere persoon die er niet helemaal in zit de vraag of je je
eindresultaat al hebt. En dan mag
je dus elke keer gaan vertellen
dat je nog een tijdje mag wachten op de resultaten. Ook dat is
nog niet het ergste. Daartussen
heb je namelijk genoeg tijd om
extra te werken, te relaxen of
wat dan ook. Het vervelendste
lijkt mij als je dan een maand
hebt moeten wachten op de
uitslag en dat dan je mentor
tegen je zegt dat je niet geslaagd
bent. Als alles volgens plan gaat,
hoeft niemand zich daar natuurlijk zorgen over te maken.
Ondanks dat wens ik iedereen
veel sterkte met de examens.
Jélena
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GEPLUKT Gerald Engelen

Hij is geboren en getogen in Grashoek, waar hij al opgroeide op een melkveebedrijf. Inmiddels heeft hij in Evertsoord zijn eigen melkveebedrijf en is dat zijn lust en zijn leven. In zijn
vrije uurtjes vindt hij het belangrijk om de nodige ontspanning te pakken en spendeert hij graag tijd met zijn vrienden. Deze week wordt Gerald Engelen (49) geplukt.
Gerald groeide op als zoon van
een melkveehouder in Grashoek.
Daar hielp hij als kind altijd mee op
het bedrijf en werd zijn basis al deels
gelegd. “Toen al was ik het liefst buiten”, zegt hij. “En dat ben ik nu nog
steeds.” Hij ging naar de basisschool
in het dorp, waarna hij zijn weg vervolgde op de mavo in Meijel. Toen hij
daar zijn diploma had gehaald, ging hij
naar de MAS in Horst. Na nog één jaar
praktijkschool ging hij aan het werk op

het melkveebedrijf van zijn ouders.
In 1993 ontmoette Gerald zijn
vrouw Renate, die ook op was
gegroeid op een melkveebedrijf.
“We kwamen elkaar tegen op de fokdag in Ysselsteyn, maar pas een paar
maanden later, op de Sevenumse kermis, sloeg de vonk echt over.” In 1999
kregen Gerald en Renate de kans om
in Evertsoord een eigen melkveebedrijf te beginnen. Die kans werd met
beide handen aangegrepen. “Het is
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Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30
www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

een prachtige baan. Mijn werk is ook
echt een hobby. Ik ben altijd buiten
en met de koeien bezig”, zegt hij.
“En natuurlijk zijn er ook wel minder
leuke kanten, die vooral te maken
hebben met de strenge regelgeving,
maar die gelden voor de hele sector
en daar leer je mee omgaan.”
Gerald en Renate hebben samen
één zoon en twee dochters: Bram (19),
Rian (18) en Imke (17). Ook zij zijn veel
op het bedrijf te vinden. “Een doel van
ons is om het bedrijf ook voor hen zo
goed mogelijk voort te zetten”, zegt
Gerald. “Twee van de drie zijn tot nu
toe geïnteresseerd om het misschien
over te nemen.” Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeurt, blijft echter
afwachten, vindt Gerald. “Het wordt
misschien nog wel heel anders, dat
kun je nu moeilijk inschatten.”
Hoewel het melkveebedrijf veel
tijd in beslag neemt, vindt Gerald
het ook belangrijk om op zijn tijd te
ontspannen. “Echt op vakantie gaan
we niet vaak, hoewel er binnenkort
wel een reis naar Canada op het programma staat. Onze zoon Bram loopt
daar nu stage, dus hebben we ook
echt een doel om heen te gaan”, legt
hij uit. “Maar reizen is niet heel makkelijk met het bedrijf. Er moet altijd
iemand hier zijn die weet wat hij doet,
met kennis en ervaring.” Gerald heeft
dan ook geleerd om zelf vakantie te
creëren. “Als ik vakantie wil, dan ga
ik ’s middags lekker in de tuin zitten, steek ik de barbecue aan, pak ik
er een biertje bij en ga ik lekker niks
doen. Ook dat is vakantie.” Dat hij dan
om 17.00 uur de koeien weer moet
gaan melken, hoort erbij, vindt hij.
Gerald moet zeven dagen in de
week 24 uur per dag alert zijn, maar

dat betekent niet dat hij geen tijd
heeft voor hobby’s. “Ik ga graag een
keer zwemmen en ook vrachtwagen rijden is een hobby”, vertelt hij.
“Verder ben ik sinds een jaar begonnen met beugelen, samen met de
Pieëlse Beugelaars, een groepje
vrienden. Dat idee is met carnaval
een keer ontstaan en nu gaan we
iedere twee weken op een woensdagavond beugelen.” Tijd met vrienden vindt hij sowieso erg belangrijk.

“Ik heb twee vriendengroepen, een
met de mannen uit de Peel en ook
een groep met vrienden van vroeger,
uit Grashoek, Helden en Panningen.”
De donderdagavonden zijn dan ook
standaard gereserveerd voor vrienden en ook gaat Gerald graag zo
nu en dan op stap met zijn vriendengroepen. “Voor mij is dat ontspanning en dat is, met of zonder
melkveebedrijf, gewoon af en toe
nodig.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Jaarlijkse uitwisseling
Jeu de Boules Club Horst
Voor Jeu de Boules Club Horst stond op dinsdag 30 april de jaarlijkse uitwisseling op het programma. De club
was dit jaar te gast in Maasbree bij Breetanque. De Jeu de Boules Club kijkt terug op een geslaagde en sportieve
uitwisseling.

verenigingen 17
Doorstart
‘t Theatercafé
‘t Theatercafé gaat verder in de kantine van Sporthal de Berkel in
Horst. Daarmee kan er een doorstart worden gemaakt.
‘Het café organiseert nu nog
de muziekavond in ‘t Koetshoes,
maar vanwege de sluiting van deze
locatie, moest de werkgroep op
zoek naar een andere plek Er is nu
een nieuw tijdelijk onderkomen
gevonden en wel in de kantine van

Sporthal De Berkel. Deze ruimte is
ook voor rolstoelers goed bereikbaar.
Tot en met 30 juni wordt de muziekavond afwisselend verzorgd in
‘t Koetshoes en in de binnentuin van
Hof te Berkel. Na de vakantieperiode
wordt gestart in de nieuwe locatie.

Kinderconcert
Harmonie in Dendron
In de Junioraula van het Dendron College in Horst vindt op zondag
12 mei het Kinderconcert plaats. Alle onderdelen van de muziekopleiding van de Koninklijke Harmonie van Horst komen aan bod.
Kinderconcert kunnen kinderen
zelf instrumenten uitproberen.
De entree is gratis. De voorstelling
begint om 10.30 uur.

Blokfluiters, de samenspelgroep, slagwerkers in opleiding en het jeugdorkest zullen
te horen zijn. Na afloop van het

Sjak Meuwissen, Leo Daniels, Broer Bruijnen, Hannie Bischofs.
Van Jeu de Boules Club Horst
waren dit jaar 19 leden aanwezig en
van Breetanque 33 leden. Na drie
rondes waren er uiteindelijk zeven

spelers met drie gewonnen wedstrijden. De finale werd gespeeld door
Broer Bruijnen met Hannie Bischofs
van Breetanque tegen Sjak Meuwissen

met Leo Daniels van Jeu de Boules
Club Horst. Het koppel van Breetanque
wist uiteindelijk de finale te winnen
met 13-3.

SVZ’57 zet zich in voor rookvrij
Grubbenvorst
Recreatieve ontspanningsvereniging SVZ’57 Grubbenvorst is initiatiefnemer van het project ‘Draag bij aan
Rookvrij’ en partner geworden van ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Dat maakt SVZ’57 bekend in een brief
aan de verenigingen en stichtingen in Grubbenvorst.
SVZ’57 gaat onder andere rookvrije
omgevingen creëren. “We gaan
proberen dat niet-roken de norm is”,
aldus de ontspanningsvereniging.
“Zo maken we roken minder aantrekkelijk voor kinderen en voorkomen we

ook het schadelijke meeroken.”
Met deze brief wil de vereniging het
goede voorbeeld geven en vraagt
andere stichtingen en verenigingen in
Grubbenvorst mee te helpen met het
beschermen van kinderen door de

omgeving rookvrij te maken. SVZ’57
wijst de verenigingen op de website
van Rookvrije Generatie. Hier staat
een stappenplan op die gedownload
kan worden en geïnteresseerden
kunnen een rookvrij bord bestellen.

Wijnproeverij voor goede doel
Ladies Circle Vici Maas en Peel organiseert op zondag 26 mei een wijnproeverij in Herberg De Lindehoeve in
Grubbenvorst. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar Dream4Kids.
“We organiseren als Circle evenementen om geld op te halen voor
goede doelen. Dit jaar hebben we
gekozen voor Dream4Kids en willen
we de droom van een kind uit laten
komen”, aldus Sanne Noorman, lid
van de Ladies Circle.
Dream4Kids laat de grootste
dromen van kinderen tussen de 6 en
12 jaar met een trauma in vervulling

gaan tijdens een droomdag.
Dit gebeurt als onderdeel van het
professioneel behandelplan van het
kind. “Zo’n dag geeft moed en
positieve energie om weer in dromen te geloven. Dat is ook precies
de reden dat we zo’n middag organiseren. Kinderen moeten kind kunnen
zijn. Op zo’n dag kunnen ze even alle
zorgen vergeten en krijgen ze weer

zin in de toekomst”, aldus Noorman.
De wijnproeverij start zondag 26 mei
om 14.30 uur. Medelid Isabel
Titulaer, zelf sommelier, begeleidt de
middag.
Aanmelden voor de wijnproeverij
kan via ladiescirclevici@hotmail.com
Bij goed weer vindt de proeverij
buiten plaats bij Herberg
De Lindehoeve.

Gezamelijke collecte Horst
De gezamenlijke collecte in Horst heeft een totaalbedrag van 42.216,40 euro opgehaald. Dat is ruim 2.000
euro meer dan in 2018.
Collectanten konden zelf aangeven welk bedrag voor welk goed
doel wordt geschonken. Na de telling
van vorig jaar zijn er nog een aantal
enveloppen binnengekomen. Die zijn
er dit jaar bij opgeteld. Goede doe-

len waaraan dit jaar gedoneerd kon
worden, waren Alzheimer Nederland,
Amnesty International, Epilepsiefonds,
Fonds Verstandelijk Gehandicapten,
Nederlandse Hartstichting,
Het Nederlandse Rode Kruis, KWF

Kankerbestrijding, Long Fonds, Maag-,
Lever en Darmstichting, Nationaal
Fonds Kinderhulp, Nederlandse
Brandwonden Stichting, Nierstichting,
Prinses Beatrix Spier Fonds en het
Reumafonds.

Reanimatiedag
in Horst
Radio 10 organiseert op zaterdag 25 mei voor de tweede keer de
Somertijd Reanimatiedag. In Horst doet Weijs & Hooft opleidingen mee
met deze actie en verzorgt dan een reanimatie instructie op de locatie
aan de Bemmelstraat 2 in Horst.
Dj Rob van Someren ondervindt als hulpverlener regelmatig
de gevolgen van een hartinfarct.
Om die reden vindt op 25 mei, in
samenwerking met het Rode Kruis,
voor de tweede keer de Somertijd

Reanimatiedag plaats. De instructie in Horst vindt op verschillende
tijdstippen tussen 11.00 en 16.00 uur
plaats. Inschrijven kan via radio10.nl/
reanimatiedag Er kunnen maximaal
tweehonderd mensen meedoen.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

ACTIE: VOOR MOEDERDAG
HANGPOTTEN NU € 5,00
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

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

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL
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DAMESMODE MAAT 36 - 60
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KORTINGEN TOT 90%
DO - VR - ZA - KOOPZONDAG
12.00 - 17.00
Schoolstraat 22 Venray

Voor ons bedrijf Driessen Blueberries BV
in Melderslo zoeken wij een:

Huisvestingsmedewerker

m/v

De medewerker gaat een uitdaging niet uit de weg
en is een echte aanpakker. Het is een veelzijdige functie
met werkzaamheden op het gebied van huisvesting,
beheer en onderhoud.
De functievervuller is verantwoordelijk voor het
zelfstandig verrichten van (preventieve) onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden aan installaties en gebouwen.
Daarnaast signaleert, meldt en verhelpt de functievervuller
storingen en voert per dag meerdere controles uit (hygiëne,
alarm en waterplan). Verdere werkzaamheden zijn onder
andere het onderhouden van de groenvoorziening en enkele
schoonmaakwerkzaamheden.
De werkzaamheden vinden plaats op verschillende
huisvestigingslocaties van arbeidsmigranten in en rondom
Melderslo. De functievervuller heeft geregeld contact met
de arbeidsmigranten om zo een bijdrage te leveren aan hun
wooncomfort.
Wij vragen:
· een enthousiaste kandidaat die zelfstandig kan werken
met een oplossend vermogen;
• no-nonsense mentaliteit;
• technisch inzicht;
• goede sociale vaardigheden;
• computervaardigheden;
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• bezit van rijbewijs B (BE is een pre).
Wij bieden:
bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op basis
van een parttime dienstverband (20 uur per week, in de
toekomst is uitbreiding van uren mogelijk). Aanvangssalaris
is conform de CAO voor de Open Teelten.
Reageren
Kandidaten die een bijdrage willen leveren aan het succes
van onze organisatie worden uitgenodigd om te reageren.
Uw CV + motivatie kunt u uitsluitend per e-mail sturen
naar marcel@driessenblueberries.nl, ter attentie van
Marcel Driessen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wittenhorst verliest in
restant stormduel
Door: voetbalvereniging, Piet Nabben RKsv Wittenhorst
Ook zonder storm bleek Venlosche Boys zondag 5 mei te sterk voor het eerste team van RKsv Wittenhorst uit
Horst. De laatste inhaaldag verliep voor Wittenhorst niet waarop de spelers en supporters gehoopt hadden.
Terugkomen om de gestaakte stormwedstrijd met 1-0 opnieuw te beginnen werd met name in de tweede helft
een teleurstellende wedstrijd. Eindstand 3-0.
In de eerste helft ging de wedstrijd nog gelijk op zonder dat er aan
beide zijden kansen ontstonden.
De ruststand brak derhalve met de
minieme 1-0 achterstand aan. Na de
pauze lukte er weinig meer. De Boys
combineerden veel beter en als je dan
sporadisch maar een kansje krijgt,
kun je de wedstrijd niet meer kantelen. Venlosche Boys dwong direct na

de rust de verdiende 2-0 af door een
doelpunt van Ibrahim Arbach.

Gezapig
De wedstrijd ging gezapig verder.
De Horstenaren konden zoals gezegd
geen vuist maken. Rond het halfuur
in de tweede helft wist Ron Janssens
definitief de wedstrijd te beslissen,
3-0. Een kwartier voor tijd kregen

de Boys een uitgelezen kans om de
voorsprong uit te bouwen. Echter de
penalty werd gelukkig voor de bezoekers ruim overgeschoten en zo werd
hen een grote nederlaag bespaard.
Een wedstrijd die de ploeg van
Ton Kosterman snel moet vergeten.
Nu is het zaak om de laatste drie
wedstrijden er nog iets van te maken.
Het blijft nog altijd de moeite waard.

Hegelsom en
SVEB delen punten
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
De eerste teams van VV Hegelsom en SVEB uit Broekhuizenvorst hebben de toeschouwers zondag 5 mei op
Sportpark Wienus verwend met acht doelpunten. Beide teams wisten er vier tegen de touwen te krijgen.
Hegelsom mocht daarmee het meeste tevreden zijn, bij rust stond het namelijk nog 1-4 voor de gasten uit
Broekhuizenvorst.
SVEB begon een stuk feller dan
Hegelsom en werd al vroeg beloond
met een doelpunt. Een lange bal viel
over de verdediging van Hegelsom en
de voorhoede van SVEB had vervolgens vrij spel. Ook daarna bleef SVEB
de gevaarlijkere ploeg. Met name in
de omschakeling bleken de blauwzwarten dodelijk. Eerst miste SVEB nog
een grote kans, maar even later was
het toch 0-2 na een goed uitgespeelde
counter. In de tussentijd stichtte
Hegelsom nog wel wat gevaar uit dode
spelmomenten, maar dit leverde geen
doelpunten op. Halverwege de eerste
helft kwam Hegelsom toch weer terug
in de wedstrijd. Een mooie aanval tus-

sen Jordi Janssen en Jordi Geurts werd
afgerond door eerstgenoemde. Lang
mocht Hegelsom niet genieten van
deze aansluitingstreffer, want enkele
minuten later was het alweer 1-3.
SVEB bleef vervolgens gevaarlijker
en leek de wedstrijd nog voor rust te
beslissen door uit een snelle uitbraak
ook nog de 1-4 te maken.

Meer een wedstrijd
Na rust had Hegelsom het verdedigend wat beter op orde en ontstond er
wat meer een wedstrijd. Tot veel grote
kansen leek dit in eerste instantie
niet te leiden, maar Hegelsom kwam
toch weer enigszins terug in de wed-

strijd toen Djen Verkoelen een penalty
benutte. Daarna ging Hegelsom meer
risico nemen, maar dit zorgde in eerste instantie alleen maar voor meer
kansen voor SVEB. In de slotfase sloeg
Hegelsom vervolgens toch nog toe.
Eerst was het Jordi Geurts die voor de
3-4 zorgde, vervolgens leek het al 4-4
te worden, maar dit doelpunt werd
nog afgekeurd wegens buitenspel.
Toen SVEB daarna nog twee kansen
miste voor open doel, bleef het geloof
bij Hegelsom in leven. En terecht,
want in de laatste seconden van de
wedstrijd schoot Joey Joosten met een
mooie volley Hegelsom nog naast
SVEB.

In de race voor nacompetitie

GFC’33 verslaat
kampioen FCV-Venlo
Door: voetbalvereniging GFC’33
Door het midweekse verlies van GFC’33 uit Grubbenvorst tegen Heijen was FCV-Venlo zonder zelf te spelen al
kampioen geworden in de 4e klasse E. Datzelfde GFC’33 ging zondag 5 mei op bezoek bij de kersverse kampioen.
Het vele thuispubliek wilde de binnengehaalde titel vieren met een overwinning tegen de Grubbenvorstenaren.
Het werd echter 3-4.
De voortekenen voor het team
van GFC-trainer René Peters waren
niet goed. Hij kon maar liefst zes
vaste basisspelers om diverse redenen niet opstellen. Maar GFC’33, nog
volop in de race voor de nacompetitie, weigerde om mee te werken aan
het Venlose feestje. Met hulp van
jeugdspelers en spelers van het
tweede elftal kon de Grubbenvorster
ploeg toch voldoende man op de
been brengen. Spelers die normaal
vooral reserve staan, moesten
vandaag aan de bak en de kar trekken. Sander Heijnens en Faas Boers
deden dat uitstekend in de verdediging. En voorin kreeg jeugdspeler
Sonni Hermkens een kans.

Binnen twintig minuten stond GFC’33
op 0-2, door doelpunten van Willem
van den Aarsen en Jasper van der
Weegen. Het geluk dat de afgelopen
weken ontbrak, was deze keer wel
met de Grubbenvorstenaren. FCV had
veel de bal, maar kon daar weinig
tegenover stellen. GFC’33 knokte voor
wat het waard was en tien minuten
voor rust tikte Bas van Beckhoven
zelfs de 0-3 binnen na zwak verdedigen van de kampioen.

Venlo sterker
Vlak voor het rustsignaal kreeg
FCV-spits Joris van Veghel net te veel
ruimte en kwam FCV nog terug tot
1-3. In de tweede helft drongen de

Venlonaren meer aan, maar veel
gevaar leverde dat niet op tegen het
voor elke bal vechtende GFC’33.
Uit een counter wist de ingevallen
jeugdspeler Willem Breukers de 1-4
de scoren. De buit leek binnen voor
Grubbenvorst. Met nog een paar
minuten te spelen lukte het FCV
echter om terug te komen tot 2-4.
GFC’33 was moe gestreden en in
blessuretijd viel zelfs nog de 3-4,
maar daar bleef het bij. Een zwaarbevochten maar uiteindelijk verdiende
zege op de kampioen. Drie belangrijke en niet verwachte punten in de
strijd om de nacompetitie. GFC’33
passeert hiermee Meterik en klimt
naar de 2e plaats op de ranglijst.
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Plus een Nederlands Masterrecord

Medailleoogst voor Dennis
Brouwers op NK Masters
Door: zwemvereniging HZPC
In Amersfoort werden van vrijdag 3 tot en met zondag 5 mei de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen
Lange baan voor Masters georganiseerd. Namens HZPC kwam Dennis Brouwers hier aan de start.

Korfbalkamp SV Lottum
Door: korfbalvereniging SV Lottum
De korfbalmeiden van SV Lottum zijn op zaterdag 27 en zondag 28 april op korfbalkamp geweest. Dit jaar was het kamp in
Sevenum. Tijdens deze dagen hebben zij gestreden om de beste
tijdreiziger te worden van het korfbalkamp. Het was een spannende strijd tussen de fanatieke en strijdlustige meiden.

Voor Dennis (leeftijdscategorie
40-44 jaar) is het NK Masters uitgegroeid tot piekmoment van het jaar.
Hij zwom dan ook mooie tijden en
behaalde met al zijn races een podiumplek. Dennis startte zijn toernooi
met de 400 meter vrijeslag, waar hij in
een persoonlijk record van 4 minuten
40.91 direct zijn eerste gouden plak
binnensleepte. Tijdens de middagsessie kwam hij nog aan de start op de
200 meter rugslag en de 200 meter
wisselslag. Op zijn favoriete afstand,

de 200 meter rugslag, liet hij de
concurrentie ver achter zich en won
hij de gouden medaille. Bovendien
verbeterde hij met een tijd van
2 minuten 20.89 het Nederlandse
Masterrecord in zijn leeftijdsrecord.
En op de 200 meter wisselslag won hij
in een persoonlijk record een zilveren
medaille. Op zaterdag startte Dennis
met de 100 meter rugslag. Hoewel hij
zich niet als favoriet had geplaatst,
won hij ook op deze afstand de
Nederlandse titel. Nog geen uur later

wist hij op de 200 meter vrijeslag een
bronzen medaille te bemachtigen. Tot
slot stond op zondag de 400 meter
wisselslag op het programma. Dennis
ging op dezelfde voet verder als de
eerste twee dagen en hij won met een
voorsprong van ruim twintig seconden
ook op de 400 meter wisselslag een
gouden medaille. Met vier gouden,
één zilveren en één bronzen medaille,
plus een Nederlandse Masterrecord,
mag Dennis terugkijken op een zeer
geslaagd toernooi.

Hockeyheren kampioen
Door: Hockeyclub Horst
Het eerste team van Hockeyclub Horst had in 2018 het doel in het seizoen 2018/2019 te promoveren.
Zondag 5 mei was het dan zover, na 16 wedstrijden en 48 punten.
Twee weken geleden had het
team overigens al een theoretische
kans om kampioen te worden, thuis
tegen hekkensluiter Heesch. Daar
werden ze echter geen kampioen.
Afgelopen zondag dus de herkansing.
Geteisterd door een plaatselijke
hagelbui verzamelde Horst zich aan
het begin van de middag bij het clubgebouw. Een heuse bus was opgetrommeld om hen én de supporters
naar Berlicum te vervoeren. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een

mooie middag van te maken.
Berlicum liet merken Horst het
kampioenschap niet cadeau te gaan
geven en begon fel aan de wedstrijd. De Berlicummers zetten Horst
goed vast en het was zoeken naar
een gaatje. Middels de hoge bal brak
Berlicum door de Horster defensie en
plots was er van de brilstand geen
sprake meer. Het beloofde een echte
wedstrijd te gaan worden. Gelukkig
wist Luuk licht in de duisternis te
scheppen door de 1-1 binnen te tik-

ken. De paalstand was een feit. Niet
veel later viel ook de 1-2. Helaas was
dit niet de ruststand, gezien Berlicum
vlak voor rust een discutabel doelpunt
wist te maken. Gelukkig is bij Horst
hockey een exacte wetenschap en in
het tweede bedrijf werd er een tandje
bij geschakeld. De stand werd naar 2-6
omgebogen en het kampioenschap
was een feit. Voor het eerst in 18 jaar
mag Horst Heren 1 zich weer kampioen noemen. Dit werd op de terugweg
goed gevierd.

Apollo’69 start nieuw project
Na een lange voorbereiding van werving en selectie is Tennisvereniging Apollo’69 uit Sevenum in maart
dit jaar gestart met het project ‘Tennis voor mensen met een beperking’. De tennisclub geeft mensen met een
handicap en kinderen uit achterstandsgezinnen de mogelijkheid meer te bewegen.
De start van het project trok
meer belangstellenden dan de club
gedacht had. Er meldden zich
negentien deelnemers. Omdat de
trainingen waren ingericht voor zes
tot acht deelnemers, is er besloten
om de lesuren uit te breiden van

één naar twee uur. Na de eerste
twee trainingen bleek dat de deelnemers behoefte hadden aan spel en
bewegen. De gecertificeerde trainer
kijkt naar de mogelijkheden van
iedere deelnemer en past zijn lessen
daar op aan. Vrijwilligers van de

tennisclub staan de deelnemers
met een meervoudige beperking
bij. De trainingen zijn wekelijks op
woensdag van 14.30 tot 15.30 uur
en van 15.30 tot 16.30 uur.
Mail voor meer informatie naar
teun@spijkhoven.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

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

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

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

De Mèrthal

Renée van Wegberg
zingt List, Shaffy en Piaf
Musicalster Renée van Wegberg is op zaterdag 11 mei om 20.15 uur te zien in De Mèrthal in Horst, met de
try-out van haar nieuwste voorstelling. In List, Shaffy, Piaf komen liedjes uit het repertoire van Liesbeth List,
Ramses Shaffy en Edith Piaf voorbij. Met deze muzikale voorstelling sluit Kukeleku het theaterseizoen af.
Tijdens de theatershow krijgt het
publiek zowel herkenbare als nieuwe
arrangementen te horen. Afgelopen
jaar won Renée van Wegberg de
Musical Award voor haar hoofdrol in
de kleine musical over het leven
van Liesbeth List. Het oeuvre van
deze Nederlandse chansonnière komt
terug in de nieuwe voorstelling,
samen met songs van onder meer
Jacques Brel, Frank Boeijen, Charles
Aznavour en Mikis Theodorakis.
De voorstelling List, Shaffy, Piaf
is de laatste voorstelling van dit theaterseizoen voor Kukeleku. In tegenstelling tot vorige seizoen, wordt het
nieuwe programma dit keer niet bij
de laatste voorstelling bekendgemaakt. Eind mei presenteert
Kukeleku de nieuwe voorstellingen
via website, sociale media en
brochure. Kijk voor meer informatie
op www.kukeleku.com
(Foto: Robin Kamphuis)

Filmtheater Horst

Op zoek naar
een leuke baan
in de food?
We zoeken kandidaten die passen in een familiebedrijf waar op ambachtelijke wijze kazen worden geproduceerd voor de nationale en internationale markt. Samenwerken en werksfeer zijn erg belangrijk. Je wordt
‘on the job’ opgeleid tot een echte vakman of -vrouw en krijgt de ruimte
om jezelf te ontwikkelen. In het bedrijf werken circa 30 mensen. Ervaring
is geen must, arbeidsmotivatie wel!

Kaasmaker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P032286

Operator food (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P032683

Interesse? Bel Anouk op 06 – 11 15 26 97
of mail haar: achristiaans@ab-werkt.nl

Filmserie staat stil bij
vrouwenkiesrecht
Filmtheater Horst vertoont in het kader van Horst aan de Maas 800 én 100 jaar vrouwenkiesrecht gedurende
het jaar drie films om de historische gebeurtenis te markeren. De eerste film, Parched, speelt op 15 mei om
20.00 uur in Galerie Pacha Mama in Meerlo.
De film Parched speelt in
een klein dorp in India waar vier
vrouwen in opstand komen tegen de
eeuwenoude tradities waaraan ze
onderworpen zijn. Hun verlangen
naar vrijheid maakt dat ze zich gaan

verzetten tegen de patriarchale
wereld waarin ze leven.
Toegang tot de films is gratis na
aanmelding als lid van de filmclub.
Dit gratis lidmaatschap blijft een
jaar geldig.

De andere twee films zijn later
in het jaar te zien in de Baersdonk
Grubbenvorst en de PI Ter Peel in
Evertsoord.
Kijk voor meer informatie op
www.filmtheater.nu

Boerderij Vorster Hand

Hay van Hoorn speelt
monoloog over dementie
Hay van Hoorn speelt op dinsdag 21 mei de monoloog ‘Als het leven je niet meer lief heeft’ op boerderij
Vorster Hand in Sevenum. De voorstelling begint om 19.30 uur en de inloop is een half uurtje eerder vanaf
19.00 uur.
‘Als het leven je niet meer lief
heeft’ is een kijkje in een thema,
waarbij vreugde en verdriet elkaar
verwarmen, versterken en verwarren.

Het is volgens Van Hoorn geen klassieke vertelling over dementie, maar
een liefdesverhaal van ene Herman.
Voor meer informatie, kijk dan op

www.hayvanhoorn.nl en aanmeldingen kunnen naar info@vorsterhand.nl
onder vermelding van de naam en het
aantal personen.

Of je nu in de agro, food, logistiek, techniek of industrie
wilt werken, bij AB Werkt hebben we tijdelijke én
vaste banen!

Activiteiten in De Locht

Meer vacatures op ab-werkt.nl

In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo vinden op zondag 12 mei weer verschillende activiteiten plaats.
Het museum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur en de bijzondere activiteiten beginnen om 11.00 uur.

AB Werkt Horst
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst
077 - 39 808 83 | horst@ab-werkt.nl

Tijdens de dag draait de veilingklok voor biologische groenten
uit de regio. In de smidse zijn ook
activiteiten. Voor kinderen is er de
museumspeurtocht en de kleurrijke

miniatuurkermis. Ook kunnen er oude
spelen worden gespeeld. Muziekgroep
Vurdewind verzorgt de muziek tijdens
deze dag. Verder is de nieuwe wisselexpositie ‘De kracht van 16 kernen’

nog steeds 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
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Spandoek herinnert aan
75 jaar bevrijding

Open dag

Nationale Molen
dagen in Meterik
De Nationale Molendagen worden gehouden op zaterdag 11 en
zondag 12 mei. Vele molens door het hele land zijn dat weekend
geopend, ook de Meterikse molen is dan geopend. Tijdens de
Molendagen wordt er uitleg gegeven over het reilen en zeilen van de
molen en er zijn rondleidingen.
De Nationale Molendagen van
2018 werd in Meterik ’t Bakhuuske
feestelijk geopend. Dit jaar is
’t Bakhuuske volop in gebruik en
worden op zaterdag ambachtelijke
broden gebakken. Zondag worden

cultuur 21

Omdat dit jaar 75 jaar bevrijding wordt gevierd is in het centrum van Tienray een spandoek geplaatst met
een foto van de Churchill-tank die op 25 november 1944 Tienray binnenreed. Het spandoek is een initiatief van
het 4 mei comité Tienray - Meerlo – Swolgen.

er, speciaal voor Moederdag, vlaaien
gemaakt. Ook worden er pannenkoeken gebakken met meel dat in
de Meterikse molen is gemalen.
De molen is op beide dagen van
11.00 tot 17.00 uur geopend.

Horst aan de Maas 800

Onthulling ‘vensters
op Lambertus’
Deken De Graaf Woutering onthult op vrijdag 10 mei om 18.30 uur
een zestal fotopanelen aan de buitenzijde van de Lambertuskerk in
Horst. Deze fotopanelen, die zijn aangebracht in het kader van 800 jaar
Horst aan de Maas, verwijzen naar collectie kunstschatten in de kerk.
De collectie is aangemerkt
als nationaal beschermd cultureel erfgoed. Het ‘geboortebewijs’
van deze kerk, een akte uit het
jaar 1219, vormt de directe aanleiding om dit jaar in Horst aan de
Maas een 800-jarige geschiedenis
te herdenken. Veel van de kunstwerken dateren van het einde van
de vijftiende eeuw en het begin
zestiende eeuw, de periode dat
deze regio zijn eigen Gouden Eeuw
kende. De heiligenbeelden sierden

de vele zijaltaren en werden door
Horster broederschappen en gilden bekostigd. Deze beelden van
patroonheiligen verwijzen vaak
naar indertijd veel voorkomende
beroepen als smeden, textielarbeiders, schoenmakers en leerbewerkers. De kerkschatten zelf zijn
te zien tijdens openstelling van de
St.-Lambertuskerk op dinsdag van
10.30 tot 12.30 uur en op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.30 uur.

De foto is terug te vinden in de
beeldbank van defensie, met daarbij
de uitleg: ‘Britse militairen verwijderen gevelde bomen in Tienray om
oprukkende tanks doortocht te verlenen. Een Churchill-tank passeert.’
Het comité legt uit: “Deze foto kan
volgens ons daarmee als symbool voor
de bevrijding van de dorpen gebruikt
worden. Menigeen kan zich dit tafereel overigens nog herinneren. Verder
in dit ontwerp is rechts van de tank

een grijs en smal vlak te zien dat naar
links overgaat naar een breder vlak
met een lichtere kleur. Met dit vlak
geven we aan dat tijdens de oorlog
voor vele mensen louter het overleven
van deze oorlog het leven was. Niet
veel meer dan dat.

Vrijheidsfakkel
Na de bevrijding kwam er weer
ruimte voor een veel mooier leven.
We waren weer vrij. Er waren destijds

héél veel redenen om feest te vieren en om de Nederlandse driekleur,
vlaggetjes en slingers voor de dag te
halen. De vrijheidsfakkel kan weer
ontstoken worden en accentueert deze
vrijheid.” Het comité hoopt dat door
het spandoek veel mensen door het
kijken naar dit ontwerp even stilstaan
bij 75 jaar vrijheid. Op 24 november wordt er in het kader van 75 jaar
bevrijding een bevrijdingsboom
geplant op het Hanna van Voortplein.

Van een
avontuurlijke
wandeling...
tot
avontuurlijk
winkelen
ruim 40
verschillende
winkels, o.a.

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

TM
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Agenda t/m 16 mei 2019
vr
10
05

Brei- en haakcafé

Open dag molen Meterik

Kinderconcert

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

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Molen Meterik

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: Junioraula Dendron College Horst

Onthulling venster op Lambertus
Horst aan de Maas 800

Rundje um ut Hundje

Optreden Heavenly Heroes

Tijd: 17.45 uur
Organisatie: Stichting Rundje um ut Hundje
Locatie: centrum Horst

Tijd: 17.00-21.00 uur
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Tijd: 18.30 uur
Locatie: Lambertusplein Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

za
11
05

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

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

Inferno
Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

wo
15
05

Optreden ABBA tribute
door Aah Bah

Steef’s Feestcafé

zo
12
05

Speelfilm in kader
100 jaar vrouwenkiesrecht
Horst aan de Maas 800
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Galerie Pacha Mama Meerlo

Renée van Wegberg zingt List,
Shaffy en Piaf

Openbare dorpsvergadering
Grubbenvorst

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Grubbenvorst
Locatie: Gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

Optreden Vurdewind
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Repair Café

Open dag molen Meterik

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: ’t LaefHoês America

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Molen Meterik

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

L ELI EDI ED R
L VEELLDD VA
VA
E RS S I NI N HHEETT SSPPEE E LV
N NS PS OP ROTR TE NE N
P O PL IOT LI EI KT I E

HOOFDSPONSOR

SUBSPONSOREN

BEGUNSTIGE RS

F O R WA R T
STU D IO SP I NAZ I E
CREEMERS ZEILMAKERIJ EN RECLAME
ELF GRADEN

S E M I N A R | 5 J U N I 2 0 1 9 | S C H O U W B U R G V E N R AY
O P W O E N S D A G 5 J U N I 2 0 1 9 O R G A N I S E E R T D E R O N D E TA F E L 1 6 0 V E N R AY - H O R S T
H ET JAAR LIJ KSE TO PSE M I NAR VO O R O ND E R N E M E RS E N BES LIS SE RS U IT O N Z E R EGI O.
D I T J A A R D O E N W E H E T W E L E E N T I K K E LT J E A N D E R S . . . .
Dat belooft een avond vol inspiratie in Schouwburg Venray te worden!
19.15 uur O N T VA N G S T

BJÖRN KUIPERS

I N TH E SPOTLIGHT M ET
STAATSSECRETARIS

I NTE RVI EWE R
FRANS POLLUX

R AY M O N D K N O P S

19.45 uur W E L K O M S T W O O R D
20.00 uur B J Ö R N K U I P E R S
20.45 uur PA U Z E
21.15 uur T O E L I C H T I N G G O E D E D O E L E N
21.30 uur I N T H E S P O T L I G H T M E T R AY M O N D K N O P S I N T E R V I E W E R F R A N S P O L L U X

KAART E N VIA W W W. RT 1 6 0.C O M

22.15 uur N E T W E R K B O R R E L
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

America
zondag

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

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

19.15

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum

Melderslo
zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Ook in Tienray werd zaterdag 4 mei stilgestaan bij Dodenherdenking. In de parochiekerk vond een
dienst plaats die werd opgeluisterd door Muziekvereniging Tienray en Gemengd Koor Tienray.
Leerlingen van de basisschool hielden een presentaties en onder andere wethouder Han Geurts sprak
een woordje. Daarna werd bij het monument van Hanna van de Voort een krans gelegd. (Foto: Sten Jetten)

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

VLOER- EN WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1650

2095

BARCELONA 15 X 60 CM

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

€ / PER M2

€ / PER M

2

Meterik

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

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

KALBAJAR 20 X 20 CM

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

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

Last van
hooikoorts?

Salon
Edelstenen
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
el
Sieraden
Mengs
Schüssler
celzouten
voor pollen

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

Alarmnummer

Dodenherdenking in Tienray

Kronenberg

zondag
donderdag
		

Spoedgevallendienst
10 t/m 16 mei 2019
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00

10.30

Griendtsveen

Meerlo

Tandarts

11.00

Broekhuizenvorst

(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

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

Heilige mis

Broekhuizen

Venray

Gebiedsteams

service 23

Het mengsel voor pollen
geeft verlichting en
ondersteuning.

van € 23,10 voor

€ 17,30

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
16.0

Te koop

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

Aardbeiautomaat
Elke dag, ook zondag
8.00-22.00 uur

Mts. Sijbers

Campagneweg 26 Meterik

Jij maakt ‘m super
Kom samen een mooie keuken
uitzoeken voor een super-moederdag!
Gratis keukenadvies incl. 3D-ontwerp

6.999,226 x 345 cm

Franchetti

Een moderne leefkeuken met bijzonder veel
opslagruimte. Hier uitgevoerd in kristalwit
met mat lak met een granieten werkblad.
Meteen de laagste prijs en inclusief
apparatuur met 5 jaar garantie.

Klaar met studeren?
Toe aan iets nieuws?
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST
Werk je graag met mensen en vind je het leuk om mee te denken over hun wensen? Dan is werken bij
Superkeukens echt iets voor jou! Superkeukens Horst is op zoek naar enthousiast verkooptalent. Ook als je
net klaar bent met je opleiding en nog geen ervaring hebt ben je van harte welkom. Onder begeleiding van
een mentor leren we je alle kneepjes van het vak, en je ontvangt meteen een salaris!
WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

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

•
•
•
•

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

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

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

