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Balgooien:
oorsprong blijft gissen
Het traditionele balgooien werd op zondag 14 februari weer in America, Meterik, Melderslo, Hegelsom en Horst gehouden. Bij deze traditie gaan kinderen na de hoogmis
alle stellen af die dat jaar getrouwd zijn en krijgen snoep van hen. De oorsprong van deze eeuwenoude traditie is onbekend en buiten deze dorpen komt het vrijwel niet voor.

Sieraden ontvreemd
via babbeltruc
Criminelen hebben op zondagochtend 14 februari sieraden gestolen
in een appartementencomplex in de Jacob Merlostraat in Horst.
De bewoonster op leeftijd is met een babbeltruc om de tuin geleid.
De dieven hebben dit deze ochtend nog bij ten minste twee andere
woningen geprobeerd.
“Ze doen zich vaak voor als een
medewerker van een zorginstelling
als het Groene Kruis. Soms hebben
ze zelfs een gefingeerd pasje”,
laat een woordvoerder van de
politie weten. Het advies van de
politie is om mensen die je niet
vertrouwt, niet binnen te laten.
De dief aan de Jacob Merlostraat zou
een kleinere vrouw zijn. Ze heeft
volgens het signalement een

donkere knot, donkere kleding en
een getinte huidskleur. Volgens de
politiewoordvoerder komt dit soort
criminaliteit geregeld voor, niet
alleen bij woningen. Ook op straat
zijn criminelen actief die via een
babbeltruc of smoes het vertrouwen
van mensen proberen te winnen
om uiteindelijk hun bezittingen af te
nemen. Meestal is dit soort criminelen
onderdeel van een breder netwerk.

Hay Mulders van de werkgroep
Oud America vertelt: ”Het balgooien is
heel oud. Mijn moeder van 89 vertelde
dat zij dat in haar jeugd ook al deden.
Ik heb het zelf vroeger ook gedaan.”
De laatste 25 jaar wordt het balgooien
georganiseerd door de dorpsraad.
Het behoud van het culturele erfgoed
behoort immers ook tot de leefbaarheid
van een dorp, vonden zij. In America
doen de laatste jaren gemiddeld zo’n
vijf stelletjes per jaar mee.

Pasgetrouwde
stelletjes
Hay: “Het balgooien heeft hier
een beetje een georganiseerd
karakter. Vanuit de dorpsraad
maken we de route die de kinderen
van de basisschool kunnen lopen.
De kinderen gaan dan alle huizen
van de pasgetrouwde stelletjes langs
en zij staan dan in hun bovenramen.
De kinderen roepen dan ‘bal, bal’

en de stelletjes gooien snoepgoed
naar beneden. De laatste stop is altijd
de kiosk waar het boerenbruidspaar
ook snoep gooit. Ik heb wel eens
gehoord dat het een ritueel is om
vruchtbaarheid af te roepen over de
bruidsparen.” Een andere verklaring zou
kunnen zijn dat kinderen voordat het
vasten gaat beginnen, nog eerst even
wat zoetigheid op kunnen halen.

Echt een feest
voor de jeugd
Ook Jan Vissers van de LGOG Kring
ter Horst weet niet precies waar het
balgooien vandaan komt. “Dat weet
eigenlijk niemand. Het is waarschijnlijk
eeuwenoud, maar de oorsprong blijft
gissen. Vroeger gebeurde het in Horst
nog heel veel. Ik weet nog wel dat dat
vroeger echt een feest voor de jeugd
was. Tegenwoordig zijn er toch minder
stellen die voor de kerk trouwen.
Wel doet de carnavalsvereniging op

het Wilhelminaplein mee met het
boerenbruidspaar.” Het balgooien
zou volgens sommigen een soort
accijns zijn die stelletjes betalen als
dankbaarheid aan de gemeenschap,
vertelt Vissers. “Een andere verklaring
is dat dit eeuwenoude gebruik afstamt
uit een tijd waar de vaak vrij jonge
bruiden hun speelgoed afstaan aan
de jeugd van het dorp. Zij hebben het
immers toch niet meer nodig nu ze
getrouwd zijn. Vandaar dat de kinderen
’bal, bal’ roepen.” Hij herinnert zich
ook nog dat als je vroeger als jong
stel dacht er onder uit te komen,
dat dit niet zomaar gepikt werd.
“Zo was er een keer een ouder stel
dat dacht dat zij niet aan balgooien
hoefde te doen omdat zij al wat
ouder waren. Daarom gooide de man
bij het balgooien schijfjes koolrapen
naar beneden. Daar hebben ze hem
jaren later nog mee geplaagd. Maar
waar het precies vandaan komt, weet
dus helemaal niemand.”

02

nieuws

18
02

Gezamenlijke accommodatie

‘Fusie voetbalclubs Meterik en America
moet binnen drie jaar’
Binnen nu en drie jaar moeten voetbalverenigingen RKSV Meterik en
AVV America één club zijn, zeggen voorzitters van beide clubs Ico Scheffer en
Peter Hesp. Voorwaarde is wel dat er een gezamenlijke accommodatie komt.
“Daar hopen we volgend jaar duidelijkheid over te hebben.”

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Auto Arena
gehele gemeente

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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Wim Coenen
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Anne Gubbels, Lucien Janssen,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Berend Titulaer en Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

De belangrijkste horde die nog
genomen moet worden is de realisatie
van een nieuwe accommodatie. Dat is
voor beide clubs een voorwaarde voor
een fusievereniging. “We willen het
wel goed doen en één vereniging
worden. Voor zo’n nieuwe accom
modatie zijn we wel afhankelijk van
gemeentebeleid”, zegt voorzitter van
AVV America Peter Hesp. Gemeente
Horst aan de Maas kijkt op dit moment
samen met de dorpskernen naar de
toekomst van accommodaties. “Aan het
einde van dit jaar komen de dorpsker
nen met een rapport over hun visie
op het accommodatiebeleid naar de
gemeente. We willen dan een plan
klaar hebben voor een nieuw sport
park”, aldus Hesp.

Meer kans
van slagen
Op zo’n nieuw sportpark zou vol
gens beide voorzitters niet alleen voet
bal gespeeld hoeven worden. Liever
niet zelfs. “We zijn in gesprek met
andere sportverenigingen die ook een
nieuw onderkomen zoeken. Het plan
heeft dan ook meer kans van slagen”,
vertelt Ico Scheffer van RKSV Meterik.
Er wordt onder meer g
 esproken met
tennisclub America en een volleybal
vereniging. Ook korfbalvereniging
SV Oxalis is een mogelijke partner.
“De accommodatie en samenwerking
van Swolgen en Tienray met Sporting ST
zijn een blauwdruk voor ons toekom
stige sportpark”, zegt Scheffer over de
vereniging die in 2010 ontstond uit
onder meer voetbalclubs Top’27 en

Swolgense Boys. Sporting ST heeft ook
een korfbaltak en daarnaast maakt
tennisvereniging ’t Löbke gebruik van
de faciliteiten die de accommodatie
biedt. “Het kan een clubhuis voor
verschillende verenigingen worden”,
zegt Scheffer.

Eigen identiteit
en cultuur
Fusies tussen voetbalverenigingen
stuiten vaak op verzet van de leden
en achterban. De eigen identiteit en
clubcultuur van de vereniging gaan
verloren, zijn vaak tegenargumenten.
In Meterik en America ziet de grote
meerderheid echter wel heil in een
samensmelting, zeggen de voorzitters.
Een stemming onder de leden

afgelopen september bewijst hun
gelijk: bij beide verenigingen stemden
zij bijna unaniem vóór een mogelijke
fusie. De F-, E- en D-jeugdelftallen
voetballen op dit moment al samen
en vanaf volgend seizoen volgt de
rest van de jeugdteams. Ook de
ouderen binnen de achterban van de
voetbalclubs zien een fusie wel zitten.
“Ik kreeg laatst nog de vraag van de
onderhoudsploeg, die toch vooral uit
oudere leden bestaat, wanneer ze eens
samen konden gaan zitten met de
Meterikkers”, vertelt Hesp.
Uiterlijk volgend jaar willen de
voetbalclubs duidelijkheid over de
toekomst. Er lopen al vier jaar gesprek
ken met gemeente Horst aan de Maas.
“We hebben in het begin van dit traject
de ambitie uitgesproken dat er binnen

zeven jaar een nieuw sportpark moet
zijn. Dus we hebben wat mij betreft
nog drie á vier jaar. Je wilt ook het
momentum niet verliezen”, aldus
Scheffer. De besturen verwachten bij
een fusie niet gelijk grootse prestaties.
“Het is niet erg als we geen derde
klasse voetballen. Het belangrijkste is
lekker voetballen op niveau. Dat kan
ook in de vierde klasse.”

Afstand hetzelfde
De voorzitters hebben stiekem al
een plek op het oog die hen ideaal lijkt
voor een nieuw sportpark. Ze willen
er echter nog niet te veel over kwijt.
“Het is ergens tussen America en
Meterik, de afstand is voor beide dor
pen nagenoeg hetzelfde en er is veel
ruimte”, aldus Hesp.

Onderzoek

Enquête Stichting Funpop over
vervoersprobleem
Uit een onderzoek van Stichting Funpop is gebleken dat een aantal
festivalgangers Funpop wegens vervoersproblemen niet kan bezoeken.
Volgens het onderzoek, dat in
opdracht van de stichting twee jaar
geleden werd gehouden, kunnen men
sen met een verstandelijke beperking
soms het festival niet meer bezoeken.
Bezuinigingen in de zorg zijn volgens
Stichting Funpop de reden. “Om naar
Funpop te reizen moet er vervoer én
begeleiding ingezet worden. Die luxe
kunnen een aantal zorginstellingen
zich helaas niet meer permitteren”,
aldus Funpop-voorzitter Thijs Rutten.
De afname van het aantal bezoekers
was voor de organisatie reden om het
onderzoek te houden. “Het onderzoek
is twee jaar geleden gehouden, maar
we zijn nu met de conclusies aan de
slag gegaan.”
In samenspraak met een
grote vervoersorganisatie die ook
gespecialiseerd is in het vervoer van

mensen met een beperking heeft
Funpop een enquête opgezet. “We
hebben honderden zorginstellingen
en vaste bezoekers een mail gestuurd
met de vraag om een enquête in te
vullen”, zegt Rutten. “Zo hopen we
aan het eind van februari een beeld
te krijgen van het vervoersprobleem.
Daarna kunnen we samen met
het personenvervoersbedrijf gaan
bekijken óf en hoe we aan de vragen
van deze mensen tegemoet kunnen
komen.” Rutten ziet bijvoorbeeld één
bus naar meerdere plekken rijden
om mensen op te halen en terug te
brengen. Dat bespaart volgens de
voorzitter kosten. Funpop bestaat dit
jaar 20 jaar. Het openluchtfestival is
voor mensen met een verstandelijke
beperking, maar ook voor hun familie,
vrienden en bekenden. Uit het hele

land reizen bezoekers voor het festival
af naar Horst. “Maar het grootste deel
komt uit Limburg, Brabant, Utrecht
en Gelderland”, aldus Rutten. Dit jaar

wordt Funpop op zaterdag 28 en
zondag 29 mei georganiseerd. Vorig
jaar traden Nielson, Wolter Kroes en
Roy Donders op.

Aanbieding

3-gangen à la carte menu
aan de Maas

€35,00

€17,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Dorpsverbinders

‘De ogen en oren van
Meterik’

Overheerlijk!

Wie met carnaval de optocht in Meterik heeft gezien, weet al van hun bestaan. Het dorp heeft sinds een aantal
weken zogenaamde dorpsverbinders. Dat zijn drie vrouwen die hulpvragen van Meterikkers inventariseren, willen
oplossen en ze in contact brengen met vrijwilligers of professionele hulpverleners. “Het is voor ons ook een
avontuur.”

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.topslijter.nl

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

12,99

13,99

JÄGERMEISTER
Kruidenlikeur

CLAN MACGREGOR
Blended Scotch
Whisky

11,99
100 cl

Het initiatief is ontstaan uit
een enquête van de dorpsraad.
Leefbaarheid in het dorp kwam daarbij
als belangrijk aandachtspunt naar
voren. De dorpsverbinders zijn van
mening dat Meterikkers zich geluk
kig moeten voelen in het dorp en niet
tussen wal en schip van bestaande
hulporganisaties mogen vallen.
Een spannende ontwikkeling daarbij
is de nieuwe Wet Maatschappelijk
Ondersteuning (WMO), die erop
neerkomt dat zorg meer thuis georga

Stappen richting
de jeugd
Het is volgens de initiatiefne
mers niet de bedoeling dat ze in het
vaarwater van bestaande hulpor
ganisaties gaan zitten. “We hebben
contact gelegd met de Zonnebloem
en het KBO. Zij waren enthousiast.
Samen met hen brengen we in beeld
of er sociale hulpvragen zijn die nu

nog niet worden opgepakt. Overleg is
ook nodig om ervoor te zorgen dat we
geen dingen dubbel gaan doen”, zegt
Bouten. Hoewel ouderen de voor de
hand liggende doelgroep zijn van de
dorpsverbinders, willen ze later ook
stappen gaan zetten richting de jeugd.
“Maar we kunnen ook kijken of er bij
voorbeeld onder vluchtelingen of Polen
misschien een bepaalde hulpvraag
bestaat”, vult Peeters aan.
Peeters, Jacobs en Bouten hebben
ieder een achtergrond in de zorg of
welzijn. Die achtergrond, hun compe
tenties en hun sociale bewogenheid
maakt hen geschikt voor deze taak,
vindt Tacken. “Ze zijn de ogen en oren
in de gemeenschap.” De dorpsverbin
ders zijn nu officieel twee weken actief
en het balletje begint langzaam te
rollen. “We zijn al met iemand aan de
slag om meer passende dagopvang te
regelen”, zegt Bouten. “Ook ik ben al
benaderd voor een hulpvraag”, vertelt
Jacobs. “Een heel belangrijk aspect van
ons werk is de privacy, geeft Bouten
nog aan. “Hulpvragers kunnen er zeker
van zijn dat wij daar zorgvuldig mee
omgaan.”
De dorpsverbinders zijn te bereiken
via 06 38 23 06 21.

Auto over de kop op A73
Op de A73 in de buurt van de oprit Horst vond op vrijdagochtend 12 februari een ongeluk plaats. Een bestelbusje sloeg over de kop, maar de inzittende bleef ongedeerd.
Het ongeluk gebeurde rond
08.30 uur op de linkerbaan van de
A73 richting Venlo. Een woordvoerder
van de politie vertelt: ”De precieze
oorzaak van het ongeluk is nog niet
helemaal duidelijk. We weten dat een
vrachtwagen wisselde van rijstrook,
omdat een andere vrachtwagen in

moest voegen. De bestuurster van het
bestelbusje remde hierop sterk,
waardoor deze in de slip raakte en over
de kop sloeg tegen de vangrail.”
De bestuurster van het bestelbusje
raakte slechts lichtgewond. ”Gelukkig
had zij nagenoeg geen letsel”, laat
de woordvoerder weten. ”Toen we

aankwamen bij het ongeluk leek het
eerst om een heel ernstig ongeval te
gaan, maar het viel uiteindelijk mee.”
Door het ongeluk was de
linkerrijstrook van de A73 richting
Venlo zo’n twintig minuten gesloten,
omdat er schade aan het wegdek
was.

PARADE
Vieux

14,99
100 cl

11,99

6,99

Olifant

70 cl

75 cl

CAMPARI
Bitter

EXCLUSIEF

Jonge
Graanjenever

BIJ TOPSLIJTER

11.99
100 cl
POLIAKOV
Premium Vodka

12,99
70 cl

MALIBU
Cocoslikeur

F.MARTINS PORT
Ruby, Tawny, White

GIBSON’S
London Dry Gin

9,99

16,99

EL DORADO RUM
Bruin of Wit

BAILEYS
Irish Cream

70 cl

100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Parthenium

Terre Siciliane IGP, Pellegrino
Nero d’Avola-Shiraz
Grillo-Pinot Grigio
Rosato
75 cl. Per fles 6,99

[= 2e fles voor 3,50]

wk 07-08
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
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Leefbaarheid

niseerd moet worden. “We verwachten
dat de zorgvraag hierdoor toeneemt”,
aldus Jacobs. Het is voor de drie
vrouwen zelf echter ook nog afwach
ten wat er op hun pad komt. “Het is
een avontuur wat het precies in gaat
houden”, zegt Mathieu Tacken. Hij is op
de achtergrond met het initiatief bezig
in de zogenaamde werkgroep Sociaal,
een van de vier werkgroepen die
namens de Meterikse dorpsraad in het
dorp actief zijn. “Dit initiatief moet een
beetje groeien”, zegt Tacken. Naast de
werkgroep steunt ook de gemeente het
initiatief. Zo staan de dorpsverbinders
in contact met het gebiedsteam van de
gemeente die de keukentafelgesprek
ken bij mensen over hun zorgbehoefte
verzorgt.

100 cl

OP S
C

Om zichzelf aan het dorp te
presenteren liepen dorpsverbinders Ria
Bouten, Carli Peeters en Hennie Jacobs
mee in de Meterikse carnavalsoptocht.
Maar ook andere groepen gingen in
witte verpleegsterkleding mee in de
stoet en maakten zo een knipoog naar
het initiatief. Toch gaan de vrouwen zelf
geen zorg verlenen. Als dorpsverbin
ders willen zij vooral mensen met een
hulpvraag de weg wijzen. “We zoeken
samen naar een oplossing voor een
vraag. Zo willen we een vraagbaak
op sociaal gebied zijn”, zegt Jacobs.
Die vragen kunnen gaan over welzijn
en zorg.

17,99

100 cl

70 cl

GD
KO
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RTING
OP VERH

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl

Te huur gemeubileerde woning
aan rand van de Peel (America).
Niet roken, geen huisdieren.
Info 06 83 16 10 81.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Rommelmarkt De Riet,
Weltersweide 22 Horst, zo 21 feb.
9-15.30, tel. 06 25 05 18 94,
www.hh-marktkramen.nl
Livemuziek voor elk feest. Duo Jack &
Jolanda www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.
Vrijwilligers gezocht. Twedde Kans
zoekt voor een of meerdere middagen
vrijwilligers. Belangrijk is passen in het
team. We zoeken mensen voor allerlei
werk. Neem contact op of bezoek onze
winkel. Ber Heijligers 06 21 23 88 89.
De hoelahoepspecialist. Heb jij ‘m al?
Iedereen kan het, mannen/vrouwen.
Strakkere taille, afvallen, rompstabili
teit, stressverlagend en bovendien
super leuk om te doen. Vandaag
gebeld, morgen in huis. Lizzy Coppens
06 46 38 86 25.
Pedicure bij u thuis.
Complete pedicurebehandeling bij
u thuis voor maar € 25. Maximale
behandelingsduur 45 minuten.
Bel voor afspraak: 06 11 88 61 38.
Ambulant Pedicure Dorothé Roeven.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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Een klein gebaar is een groot gewin.
Wij vragen 1 uurtje per maand (meer
mag ook) van uw vrije tijd. Wij zijn
met spoed op zoek naar mensen die
hun vrije tijd zinvol willen invullen,
nieuwsgierig? Bel: 06 11 76 34 04 of
mail pc.connect@ziggo.nl

Dijkversterking in
Grubbenvorst
Waterschap Peel en Maasvallei gaat vanaf 2017 de dijken in Grubbenvorst versterken. Een deel van de dijken
voldoet namelijk niet meer aan de veiligheidsnormen. Maandagavond 15 februari gaf het waterschap een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Grubbenvorst in gemeenschapshuis ’t Haeren.

Hof van Kronenberg. FamilierestaurantLimburgse gerechten-1e paasdagmoederdag en vaderdag brunch.
Diverse workshops. 077 390 38 26
www.hofvankronenberg.nl
Woning te huur aan rand van de
Peel. Niet roken, geen huisdieren.
Info 06 83 16 10 81.
Voetreflexmassage preventief.
Ontspan tijdig en bouw geen
negatieve stress op. Voetreflex in 8
stappen. www.constancevoetzorg.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00
incl. tapijt en leggen
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
bel: 06 16 37 45 14.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Uw tuin? Mijn Zorg! Met meer dan
25 jaar ervaring bent u met al uw
tuinwensen hier aan het juiste adres.
Vakkundig en degelijk werk tegen een
prima betaalbaar tarief. Grote of kleine
tuin? Bel: 06 52 62 47 14.
Valise Atelier & Natuur. Workshops
en cursussen schilderen, vegetatief
vormgeven en nog veel meer. Voor
grote en kleine groepen zijn er
mogelijkheden om een gezellige
middag te organiseren. Kijk op
vernieuwde!!! www valise.nl
Medische Hypnotherapie effectief
voor depressie, stress, burn-out.
Info: 077 303 10 24.
Ter herinnering. Prachtige expositie
over bidprentjes. Kom kijken!
Nog te zien t/m zondag 21 feb.
Museum de Kantfabriek.

Bemesten,

Waterschap Peel en Maasvallei
gaat de komende jaren in Horst aan
de Maas, in Lottum en Grubbenvorst,
dijken versterken, omdat deze niet
meer aan de geldende veiligheidsnorm
voldoen. Deze norm is 1 op 250, wat
wil zeggen dat de dijken bestand
moeten zijn tegen een waterpeil
dat eens in de 250 jaar voor kan
komen. “Na het hoogwater in 1993
en 1995 zijn er in 1996 in korte tijd
nooddijken aangelegd, onder andere
in Grubbenvorst. Destijds was de
gedachte dat door het verruimen van
de Maas verdere maatregelen niet

meer nodig zouden zijn. De Maas
bleek toch niet verbreed en verdiept te
kunnen worden, waardoor verhoging
en versterking van de nooddijken
toch noodzakelijk was”, aldus het
waterschap.
De dijk in Grubbenvorst komt
te liggen bovenop de huidige
dijk. Deze wordt ongeveer 50 tot
70 centimeter verhoogd. Vanaf het
maaiveld wordt de dijk tussen de
2 en 2,5 meter hoog. De huidige
dijk wordt hiervoor afgegraven en
opnieuw opgebouwd en start vanaf
de hoge gronden bij Grubbenhove en

sluit aan de andere kant aan op de
hoge gronden bij Doolingsbemden.
De precieze manier van aansluiting
wordt nog nader uitgewerkt.
Deze nieuwe dijk gaat drie wegen
doorkruisen. De Venloseweg, de
Kerkstraat en de Dorpsstraat gaan in
de nieuwe situatie over de dijk heen.
Daarnaast wordt de coupure, een
onderbreking van de waterkering, aan
de Dorpstraat weggehaald, omdat er
gezocht wordt naar een permanente
oplossing. Het waterschap probeert in
2017 te beginnen met de uitvoering
van de werkzaamheden.

wij staan er klaar voor!
•
•
•
•
•
•

Zoden bemesten/bouwland injecteren met onze Hydro Trikes
Transport van drijfmest met opleggers
Breedstrooier voor vaste mest of compost
Mestmixer aan mobiele kraan
Mestpompen
Magnesiumkalk uit eigen silo (57% N.W. en 19% MgO)

Aan het einde van het jaar willen wij u
graag bedanken voor het vertrouwen
en de goede samenwerking.

AANGEBODEN:
mineralenconcentraat (stikstof-kaliummeststof)
Onder voorwaarden te gebruiken als kunstmestvervanger.
Evt. aanwenden in maïs.

Wij wensen u fijne feestdagen
GEVRAAGD: rundveedrijfmest
en een succesvol 2015!

Drabbelsweg 1, 5814 AG Veulen-Venray
0478-581986
www.gebr-reintjes.nl

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

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

Derde keer vier generaties
Robin, het dochtertje van Kathelijn van Boekel en Ferry Bruijsten, werd op 19 oktober van vorig jaar
acht en een halve week te vroeg geboren. Het duurde daarom even voordat overgrootoma Tonnie HermansVermazeren, die in Sevenheijm in Sevenum woont, haar achterkleinkind in haar armen kon nemen. Dat was
een spannende tijd voor haar. Toen Robin weer thuis was, waren eindelijk de vier generaties bij elkaar. Op de
foto staan overgrootoma Tonnie Hermans-Vermazeren (92), oma Petra van Boekel-Hermans (63), mama
Kathelijn van Boekel (30) en Robin Bruijsten, inmiddels drie en een halve maand oud. “Voor overgrootoma
Tonnie is dit alweer de derde keer dat er vier generaties zijn in haar gezin. Maar wat wil je, als je zelf al
vijf dochters hebt”, aldus Petra van Boekel.

nieuws 05

18
02

40-jarig jubileum schilderclub Het Brouwershuis

‘De club is echt een hele hechte groep’
Schilderclub Het Brouwershuis viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Al tien jaar lang schildert de vereniging in
’t Gasthoês in Horst. Schilderleraar Leo Coppus en lid en voorzitter Lucia Ramakers blikken samen terug en kijken
vooruit.

langer te wachten. In april is de
expositie in De Wingerd in Sevenum.
“Voor onze exposities is altijd best
veel animo. De bezoekersaantallen
schommelen tussen de vier- en
vijfhonderd bezoekers. De komende
tentoonstelling zal door de vrouw van
oprichter Toon van de Ven geopend
worden. Op die manier benadrukken
we het 40-jarig jubileum en degene
die bij de oprichting een belangrijke
rol hebben gespeeld”, zegt Lucia.

’Nu sta ik
zelf hier’
Momenteel staat Leo Coppus voor
de groep als leraar. “Dit is alweer het
elfde jaar dat ik hier lesgeef. Eigenlijk
wel een beetje komisch, omdat mijn
vader nog met Toon van de Ven heeft
geschilderd. Nu sta ik zelf hier. Ik geef
de deelnemers tijdens de lessen de
ruimte om vooral hun eigen ding te

doen.” Hoewel Het Brouwershuis een
schilderclub is, wordt er niet alleen
met verf gewerkt. “Er zijn ook een
paar leden die alleen willen tekenen,
maar sommige werken ook met
textiel.”

Al die jaren
zonder subsidie
Het 40-jarig bestaan van Het
Brouwershuis ging volgens Lucia
niet gepaard met vele dieptepunten.
“We hebben nooit de gedachte
gehad om de stekker eruit te trekken.
We hadden wel een korte periode
financiële problemen, maar die waren
al snel voorbij. Vergeet niet dat we
het al die jaren zonder enige subsidie
hebben gered. De club is echt een
hele hechte groep. De meesten willen
vooral lekker bezig zijn, maar wel toch
wel op een serieuze manier. Daarom
hebben we ook Leo als leraar.”

OPENING INLOOP
BEEJ MOOREN NAEVE
door Wethouder Birgit op de Laak
IEdEREEN Is VAN HARtE WELkOM!
donderdag 25 februari • aanvang 13.30 uur
Aanmelden voor de opening via j.slaats@rendiz.nl

Schilderclub Het Brouwershuis
ontstond in 1976. “Toon van de Ven
heeft daar een grote rol in gespeeld”,
vertelt Lucia. Samen met Ton Keizers
en Kika van Nieuwenhuijzen vormt
zij het bestuur van de club. “De club
ontstond in Het Brouwershuis in
Broekhuizen. Deze naam hebben we

dus ook na de verhuizing behouden.
Al snel hadden we twee groepen
schilders. Van de Ven gaf op zaterdag
en zondag les.” De schilderclub heeft
momenteel 45 leden. “Meestal
bestond de groep uit dertig mensen,
maar op dit moment hebben we naast
de zondagochtend en dinsdagochtend

ook les op dinsdagavond. Nu hebben
we zelfs een wachtlijst, want vijftien
personen per groep is wel echt het
maximum”, aldus Leo.
Eens in de twee jaar organiseert
Het Brouwershuis een expositie.
Vanwege het 40-jarig jubileum
besloot de vereniging een jaar

OP zOEk NAAR GEzELLIGHEId?
kOM dAN NAAR dE OPEN INLOOP!
• Laagdrempelig contact met dorps- en buurtbewoners
• 4 dagen per week een praatje maken, spelletjes spelen,
samen koken of meedoen aan creatieve activiteiten
• Begeleiding bij vrijwiligerswerk of werkervaring opdoen
• Hulp bij o.a. invullen van formulieren
Jacob Merlostraat 11, Horst • Meer info op www.beejmooren.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 23 februari 2016

Een kilo varkenspoulet

voor de halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

Nieuwe bomen op kerkhof
Sevenum
Groengroep Sevenum heeft op zaterdag 13 februari samen met het kerkbestuur en de kapelaan bomen
geplant op het kerkhof. Bij het kerkbestuur leefde al langer de wens om het kerkhof aan te pakken. Er zijn
verschillende bomen en planten geplant op het kerkhof. Het kerkhof als onderdeel van de kerk vormt
volgens de Groengroep ook een voorbeeld hoe je biodiversiteit kunt stimuleren. Duurzaamheid, een leefbare
omgeving en beleving moeten zo tot rust komen.
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

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

Graag willen wij iedereen heel hartelijk danken voor
de steun, de lieve woorden en kaarten die wij hebben
ontvangen na het plotseling overlijden van mijn lieve man,
ozze pap, opa en overgroot opa

Lambert Ramaekers
Het heeft ons heel goed gedaan.
Familie Ramaekers
Horst, februari 2016
De zeswekendienst is op zondag 21 februari om 10.30 uur
in de H. Lambertuskerk van Horst.

Lottum, februari 2016
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 28 februari om 9.30 uur
in de parochiekerk van Lottum.

Dankbetuiging

‘Vele fijne herinneringen verzachten onze smart
voorgoed uit ons midden maar voor altijd in ons hart’
Bedankt voor de vele blijken en belangstelling
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn vader,
schoonvader en lieve Opa

Jos Bouten
Yvonne en Frank Reijnders-Bouten
Froni, Daan
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 27 februari
om 19.00 uur in de parochiekerk van O.L.V. ten Hemelopneming
te Grubbenvorst.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen graag heel hartelijk danken
voor alle steun, medeleven en kaarten na het overlijden
van mijn man, ons pap en opa

Ben Thielen
Wilma, kinderen en kleinkind

Autobedrijf Thielen
Erik zal het bedrijf voortzetten en hoopt u ook
in de toekomst weer van dienst te kunnen zijn.
St. Odastraat 32
Melderslo

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Gezocht, LP / platen collectie
Uw platen collectie verkopen? Ik ben
op zoek naar elpees in een goede
staat (onbeschadigd) in de genres Pop
Rock Metal Reggae en Jazz. Bel Andre
op 06-23388166 of mail naar barthel.
apple@gmail.com
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
www.veld-tuinplanten.nl Plant nu
uw haag. Beuken (groen en rood)
v.a. € 0.70. taxus v.a. € 1.50, liguster,
buxus, laurier, coniferen. 06-40327108.
Te huur appartement in Horst.
Volledig gemeubileerd in centrum;
voor bepaalde tijd. Reacties aan:
verhuurhorst@hotmail.com
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Afvallen, begeleiding, privacy.
Geen sprookjes maar gewoon realiteit.
Ik help u graag met afvallen, meer
energie en/of op gewicht blijven.
Vrijblijvende intake, gratis vetmeting,
advies op maat. Bel 06 46 38 86 25 of
www.247lifestyle.nl.
Workshop begijpend lezen Betere
punten voor je teksten? 3 Lessen om
je vaardigheden sterk te verbeteren.
Kosten € 75,00. Meer info: tel
0650271973, info@reachup.nl,
www.reachup.nl ism Huiswerkbegeleiding Venray, www.hbvenray.nl

van den
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Stal te huur gevraagd om lammeren
op te fokken. Omgeving Lottum,
Melderslo. 06-53576542.
Te huur zomerhuis in Mallorca.
Mei een zonnige maand in Mallorca in
mei en oktober herfstvakantie hebben
wij nog plek in ons mooie zomerhuis.
In port Alcudia 150 meter van het
strand www.huisbertcati.nl
facebook huisbertcati
www.zeilmakerijsevenum.nl Langer
genieten van uw terrasoverkapping!
06 22 27 44 35 / 077 467 22 83.
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of
voor export, ook bedrijfsauto’s.
RDW erkend, direct geld.
Tel. 06 54 97 63 59.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar, (beginners-)
cursus quilten. Meer info via www.
cassandra-creatief.nl of 0478 57 10 45.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.

Nette opslagloods te huur.
Buitengebied van Horst 200m2 vloer
opp. en 1000m3 inhoud voorzien van
vrije oprit met roldeur 4 x 4 meter,
zijdeur, parkeerplaats, gas, water,
elektro aanwezig. Ideaal voor ZZPer.
Info 06 43 15 11 50.

Hoef
uitvaartbegeleiding

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

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 4670100.

B.z.a. ervaren mantelzorgster.
Bel voor een vrijblijvend gesprek
06 11 05 39 72.

Gerrie
HAN-MARK
ARENDSE

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

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

www.theoarts.com

Geboren

Sarah
9 februari 2016
Dochter van
Rob en Anne
Lammers-Pennings



Geboren

Isa

11 februari 2016
Dochter van Tim en Susan
Josten-van Rens
Zusje van Sem
Fleursstraat 24
5963 AV Hegelsom

Welkom lieve

Fleur

3 februari 2016
Dochter en zusje van
Peter, Mieke & Lisa
van Mierlo-van Lipzig
Mgr. Aertsstraat 14
5866 BH Swolgen

Geboren

Sofie

14 februari 2016
Dochter van
Leon Duis en
Dorien Mulders
Nusseleinstraat 6a
5966 NJ America

Hierbij willen wij iedereen
bedanken voor de vele
felicitaties, kaarten en bloemen,
welke wij mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijksfeest.

Wiet en Nellie Verheijen
kinderen en kleinkinderen
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
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Helpende Honger
In het Huis van de Wijk (voormalige Norbertuskerk) in Horst wordt vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 februari
een speciaal India-evenement georganiseerd ten behoeve van het goede doel Helpende Handen India:
Helpende Honger.
Na carnaval maken de leerlingen
van de Indiawerkgroep van het

Dendron College zich nu op voor een
heel andere uitdaging: drie dagen

zonder eten voor het goede doel.
De leerlingen van de Indiawerkgroep
van het Dendron College hebben
de handen ineengeslagen met de
Vastenactie Horst aan de Maas.
De opbrengst van de vastenactie Horst
aan de Maas gaat namelijk dit jaar naar
het goede doel dat ook wordt gesteund
door het Dendron College: Helpende
Handen.
Twaalf leerlingen en twee bege
leiders gaan drie dagen lang vasten.

Dit betekent dat ze drie dagen lang
proberen alleen op water te overleven.
Daarnaast worden de leerlingen ook
afgesloten van internet. Tijdens dit
weekend worden er diverse activiteiten
georganiseerd.

Presentaties en
workshops
Op vrijdag 19 februari om 11.00 uur
beginnen de leerlingen met vasten.
De leerlingen geven presentaties
en workshops over India aan
basisschoolleerlingen. ’s Avonds om
20.00 uur is er een Indiase filmavond

met het reisverslag van de Indiareis
van december 2014, gemaakt door
Theo Linssen. Zaterdag 20 februari is er
vanaf 13.00 uur een fototentoonstelling
over Helpende Handen India en zijn er
verschillende workshops. ’s Avonds is
er een muziekavond met onder
anderen Eva Wijnen, Mees & Bram,
Miel Hoeijmakers en Det & De Distels.
Op zondag 21 februari om 10.00 uur
vindt er een bezinningsmoment plaats
en om 13.00 uur is het einde van het
vasten.
Voor meer informatie en updates
over het programma, kijk op de
Facebookpagina Helpende Honger.

10 jaar Hospice Zenit
10 jaar van gepassioneerde zorg voor onze gasten en hun naasten
10 jaar van inzet door vele medewerkers en grote betrokkenheid
van de mensen uit de regio
Het bestuur van Hospice Zenit, centrum voor palliatieve terminale zorg in Venray,
nodigt u van harte uit om samen het 10-jarig jubileum van ons hospice te vieren.
Ter gelegenheid hiervan is er op 17 maart aanstaande een symposium in
de Witte Hoeve, Gasstraat 5, 5801 CT te Venray van 15.00 - 17.00 uur.
Alle belangstellenden zijn welkom,
u kunt u aanmelden via e-mail: jubileum@hospicezenit.nl

Miep Philipsen-Keijsers
benoemd tot erelid
Kantkring ’t Klöske uit Horst heeft op dinsdagmiddag 16 februari
tijdens de kringmiddag Miep Philipsen-Keijsers benoemd tot erelid.
Zij werd benoemd tot erelid als blijk van waardering en dankbaarheid
voor haar inzet als voorzitter in de afgelopen 26 jaar. “Ook haar
enthousiaste s timulering ligt hieraan ten grondslag”, aldus de
kantkring. Tijdens de kringmiddag trad Miep Philipsen-Keijsers af
als voorzitter.

Het programma kunt u bekijken op onze website:

www.hospicezenit.nl

Hoenderstraat 95e Venray

Tel. 0478 - 55 14 34

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Digitale Belastingdienst
noopt tot extra waakzaamheid
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De Belastingdienst gaat in hoog tempo digitaal. Digitaal aangifte
doen is al de normaalste zaak van de wereld en ook in de digitale
communicatie wil men stappen gaan maken. De Belastingdienst zelf
verwacht dat de blauwe enveloppen over 5 tot 7 jaar verdwenen zijn.
Dan moet de volledige communicatie digitaal zijn.

HALLO in Waidring
Jasper Scheres uit Horst heeft met zijn ouders en zusje in de
kerstvakantie geskiëd in Oostenrijk, in het plaatsje Waidring.
Terwijl zijn zusje Esmee skiles aan het volgen was, maakte Jasper
met zijn ouders een afdaling. Bovenop de berg moest hij even op
hen wachten, dus had hij tijd om de HALLO door te lezen.

U zult dan reeds ontvangen toeslag
moeten terugbetalen. De definitieve
toeslagbeschikking komt ook digitaal.
Als u dan MijnOverheid nog niet heeft
geactiveerd merkt u het pas wanner
u de aanmaning ontvangt. Die gaat
De toeslagen lopen voorop in het vooralsnog wel op papier. Dat dan
digitalisatie proces. De voorschotbeweer wel.
schikking van de toeslag 2016 gaat
De digitalisering wordt gefaseerd
niet meer op papier maar staat voor
ingezet. De Tweede Kamer wil voordat
u klaar op MijnOverheid. Al 3 miljoen een aantal belangrijke communiNederlanders hebben de berichtencatiestromen digitaal gaan (denk
box op MijnOverheid geactiveerd,
bijvoorbeeld aan een navorderingser zijn echter ongeveer 6 miljoen
aanslag of uitspraak op bezwaar) eerst
toeslaggerechtigden. Dus zeker
geïnformeerd worden. Verder heeft de
3 miljoen mensen hebben de digitale ombudsman ook een negatief rapport
voorschotbeschikking gemist.
uitgebracht over de digitalisering, met
Dat lijkt op zich niet zo erg.
name ten aanzien van belastingplichDe toeslag wordt ‘gewoon’ uitbetaald tigen die geen toegang tot of kennis
ook al heeft u de digitale voorhebben van computers.
schotbeschikking gemist. Vervelend
Een ander problematisch punt is
wordt het als de voorschotbeschikdat de burger zélf verantwoordelijk
king onjuist is, bijvoorbeeld omdat
wordt voor de ontvangst van belaser iets in uw situatie is gewijzigd.
tingstukken. De Belastingdienst stelt

zich daarbij op het standpunt dat
hun werk ophoudt als het bericht
op MijnOverheid is geplaatst.
MijnOverheid kun je zodanig instellen dat je een melding (per e-mail)
krijgt wanneer de Belastingdienst
iets voor jou heeft klaar gezet. Gaat
er bij de melding iets fout, waardoor
je een belangrijk bericht mist dan is
dat voor rekening van de belastingplichtige.
Ondanks alle nadelen zal de
digitalisering van de berichtenstroom wel doorgaan. Het niet
langer versturen van miljoenen
(blauwe) brieven levert een gigantische besparing op voor de overheid!

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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Wat
zeg je?
“Ik zou wel een paar kilootjes willen missen,
maar ik zit wel lekker in mijn vel”, zegt iemand.
“Ik ben ondanks mijn obesitas klachtenvrij, maar
voor mijn gezondheid probeer ik toch af te val
len”, geeft iemand anders aan. “Ik ben al 50 jaar
aan het vechten met mijn gewicht. Dat vind ik
wel genoeg geweest”, laat iemand verder weten.
Om gezond te blijven wordt aangeraden om
gezond te eten, genoeg te bewegen en vol
doende slaap te pakken. Maar liefst 63 procent
van de ondervraagden zegt gezond te eten,
58 procent beweegt veel en 42 procent slaapt
genoeg. 14 procent doet niks extra’s om gezond
te blijven. De 8 procent die andere zaken noemt
om gezond te blijven, eet bijvoorbeeld bijna geen
zout meer, gaat regelmatig naar de sauna of doet
aan superfood.

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Er mag nog wel 5 kilo af’
Een goede gezondheid wordt door veel mensen gezien als het grootste goed. Bij een goede gezondheid hoort een goed lichaam. Meer dan
de helft van de inwoners uit Horst aan de Maas is tevreden over zijn of haar lichaam: 52 procent. 19 procent geeft echter aan niet tevreden te
zijn en 29 procent is ‘neutraal’, blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.

Neutraal
29%
Oneens
19%

Eens
52%

Ben jij tevreden met je
eigen lichaam?

Gemeente Horst aan de Maas heeft de ambi
De kilo’s kunnen er met feestdagen als Kerst
en carnaval snel aankomen. Toch blijken die extra tie om in 2015 de gezondste regio van Europa
te zijn. Dit wordt door 73 procent toegejuicht,
kilo’s meestal van tijdelijke aard: 69 procent
21 procent staat hier neutraal in en 4 procent
van de ondervraagden is het afgelopen jaar
vindt het een slecht
op hetzelfde gewicht
initiatief.
gebleven. Het percentage
dat het voorbije jaar is
TipHorstaandeMaas
‘Ik vind mezelf te klein’
aangekomen of afgeval
is een samenwerkings
len, is gelijk: 15 procent.
verband tussen
‘Afvallen lukt niet’
“Ik ben bewust naar een
HALLO Horst aan de
diëtiste gegaan”, vertelt
‘Vecht al lang met mijn gewicht’ Maas en TopOnderzoek.
een van de ondervraag
Voor meer resultaten
den. Redenen van
of aanmelden voor
gewichtstoename zijn
de volgende enquête,
bijvoorbeeld (de gevolgen van) zwangerschap of
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
het gebruik van medicijnen. Niemand noemt te
Reageren?
veel eten of drinken als oorzaak.
www.hallohorstaandemaas.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

HALLO voordeelpas
Op vertoon van de HALLO voordeelpas
krijgt u direct voordeel bij de volgende
deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Camps Optiek

Paramedische Voetzorg Horst

Center Parcs Het Meerdal

Pearle Opticiens Horst

De Golfhorst

Praktijk Ik Leer

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Eethuis BRaM

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

FotoID

St. Lambertusplein 2a Horst

Goed Haar en Visagie
Hofstraat 2, Meerlo

Het LoopCentrum

Stationsstraat 137, Hegelsom

Hof van Kronenberg

Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst
Sevenum en Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
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Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom

Lambertusplein, Horst

Studio for Hair

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Toffedag.nl

www.toffedag.nl

Toffe Dagstrand

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Ut Snoephuuske

50%ing
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o
*
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l
bow

Kerkstraat 26, Horst

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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opinie 09

Bespreking Poll week 05

Bier drinken uit een plastic beker tijdens carnaval vind ik ook prima
In Maastricht waren horecaondernemers deze carnaval verplicht om drank
tijdens buitenactiviteiten in plastic bekers te schenken. In Horst aan de Maas
geldde die verplichting niet. Wel hebben bijvoorbeeld de kroegbazen in het
centrum van Horst met elkaar de afspraak gemaakt om in plastic bekers te
schenken, in verband met veiligheid. De verplichting voor plastic bekers stuitte
in Maastricht op veel verzet, maar in Horst aan de Maas geeft het merendeel
aan het niet erg te vinden om uit een plastic beker te drinken tijdens carnaval.
Ongeveer een derde van de stemmers (33 procent) had er wel moeite mee om
uit een plastic beker bier te drinken.

De reden dat sommige kroegbazen kiezen voor plastic bekers is veiligheid.
Als je op een drukbezocht evenement bier in glas schenkt, dan kunnen er onge
lukken gebeuren of sneuvelt er veel glas, vinden zij. Kees van Berg drinkt liever
niet uit plastic. “Geef mij maar een Belgisch flesje bier, in een voor gekoeld
glas”, reageert hij. “Dan drink je die ook echt alleen voor de dorst. En als er
minder gezopen wordt, dan gaan mensen waarschijnlijk ook niet met hun glas
gooien.” Ook Hayke uit Horst refereert in een reactie aan mensen die gevaarlijk
omgaan met glas, waardoor dit soms vervangen wordt door plastic bekers.
“Het zijn er altijd maar een paar die het verzieken voor de rest”, vindt hij.

Downtest hoort toegankelijk te zijn voor alle vrouwen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De NIPT-test, een test waarbij het syndroom van Down kan worden
vastgesteld bij ongeborenen was deze week onderwerp van gesprek in de
politiek. Deze Non-Invasieve Prenatale Test was lange tijd verboden, maar mag
sinds twee jaar aangeboden worden aan vrouwen waarvan is aangetoond dat
het kindje mogelijk down heeft.
PvdA, SP en VVD vinden dat deze test voor iedereen toegankelijk zou
moeten zijn. PvdA en SP vinden daarbij ook dat de test vergoed zou moeten
worden. Tegenstanders, zoals de ChristenUnie zijn bang dat ouders zo te veel
onder druk komen te staan. Tegenstanders zijn onder andere bang dat mensen

er straks op aangekeken gaan worden dat ze hun downkind wel geboren laten
worden.
Voorstanders zijn het daar niet mee eens. De PvdA zegt onder andere
tegen de NOS: “Je ziet nu ook dat ouders die weten dat ze een kind met down
krijgen een heel bewuste keuze maken. Dat zal niet veranderen.” Ook geven
voorstanders aan dat mensen nu bijvoorbeeld al naar het buitenland reizen
om de test te laten doen, vaak op een minder veilige manier dan dat dit in
Nederland zou kunnen.
Downtest hoort toegankelijk te zijn voor alle vrouwen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 06) > De gemeente hoort mee te betalen aan extra kosten servicecorners
> eens 44% oneens 56%

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energiegebrek, Stress, Pijnklachten
RSI, Allergie, Hormonale Klachten
Ook Stoppen met Roken en Afvallen!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Opening met
Limburgse Vlaai

vrijdag 19 en zaterdag 20 februari
U ontvangt dan bij aankoop van een paar schoenen
een echte limburgse vlaai.
Donderdag 25 februari

Voet Wellness dag
Op deze dag is er een adviseur van Finn comfort
aanwezig om u te informeren over dit fantastische
merk. Een adviseur van Sockwell laat u alles zien
op het gebied van sokken en krijgt u een gratis
voet check van Pendersvoetzorg.
PAST schoenen | Hoofdstraat 14 | 5961 EZ Horst
www.pastschoenen.nl

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Wim
weet
het
Het UWV heeft het druk deze
week. 8.000 V&D-medewerkers
hebben bij de instantie aangeklopt voor een uitkering. Na
129 jaar komt er een einde aan
het Vroom & Dreesmannimperium. De gedroomde
overnamekandidaat, Coolcat-baas
Roland Kahn, zag het uiteindelijk
niet zitten om de 62 vestigingen
van het warenhuis over te nemen.
Een retaildeskundige liet in de
Volkskrant weten dat het gat dat
V&D achterlaat voor kleine steden
desastreuze gevolgen kan hebben.
“Je kunt nauwelijks overschatten
hoe enorm dat probleem is.
Leegstand is een besmettelijke
ziekte. Het trekt geen nieuwe
winkels aan, het zorgt alleen voor
verderf”, liet hij weten. Dat is
nogal wat. In Horst valt het
volgens het Centrummanagement
nog heel erg mee met de
leegstand. Hier zou slechts
4 procent van de winkels leegstaan. Toch is met het recente
vertrek van Marskramer de laatste
van dat type winkels hier ook
verdwenen. De voormalige
eigenaar liet tegen dit blad een
voorspelling los over de toekomst.
Volgens hem zijn er over een jaar
of twintig nog slechts supermarkten te bezoeken in het centrum
van Horst. Vooral de kleinere
ondernemers zouden vanwege het
veranderende koopgedrag
(internet, red.) van consumenten,
de concurrentiestrijd met grote
ketens en de forse huurprijzen
niet meer redden. Of het zo’n
vaart zal lopen, kan natuurlijk
niemand zeker weten. Ik geloof
gezien de razendsnelle ontwikkelingen niet dat er iemand,
deskundig of niet, is die een
secure voorspelling kan doen over
hoe de (retail)wereld er over
twintig jaar uitziet. Wel lijken
bepaalde type winkels het
slachtoffer van de moderne tijd te
worden. De zaken zonder goede
onlinestrategie staan met 2-0
achter en het concept van een
groot warenhuis zonder duidelijke
focus blijkt ook achterhaald.
In alle romantiek hopen we dat
we over twintig jaar nog steeds
die gezellige winkelstraat hebben.
Het Horster Centrummanagement
heeft deze week een visie
gepresenteerd die dat mogelijk
zou moeten maken. Maar
daarover meer in de volgende
editie van dit blad.

10

en zo
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GEPLUKT Franc Joosten

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

1990 lid geworden van de joekskapel
Alt Iezer. Van de schutterij ben ik al een
tijdje de penningmeester. Ik kan niet
lang stilzitten, dus dat verklaart al die
clubs een beetje.”

Supportersvereniging
PSV
Niet alleen in Horst is Franc lid
van verenigingen. Buiten zijn dorp is
hij voetbaltrainer van het G-team van
de Maasbreese voetbalclub MVC’19.
“Mijn zoon Bart speelt ook in dat team.
Het is echt heel leuk om te doen. Ook
ben ik lid van de supportersvereniging
van PSV. Af en toe pik ik m’n wed
strijdjes in Eindhoven mee. Sowieso
heb ik veel interesse in sport. Als er
sport op tv is, kijk ik er ontzettend vaak
naar. Behalve schaatsen, dan gaat het
scherm meteen op zwart. Ik heb dus
genoeg te doen in m’n sociale leven.
Naast al die verenigingen werk ik ook
nog. Ik doe al ruim 26 jaar de boekhou
ding bij Cuppen Logistics.”

Date tijdens
touwtrekken

Hij omschrijft zichzelf als een type dat er snel op uit moet. Deze Horstenaar in hart en nieren is dan ook bij vele
verenigingen actief. Deze week wordt Franc Joosten (49) geplukt.
Franc is geboren en getogen in
Horst. Hij was tijdens zijn jeugd veel
buiten te vinden. “Buiten tikkertje
spelen en op straat voetballen deed
ik graag. Dat is toch wel een groot

v erschil met de jeugd van tegen
woordig. Nu zitten jongeren veel
vaker binnen achter de computer.”
Al op jonge leeftijd sloot hij zich
aan bij verschillende verenigingen.

Voor het versterken van ons team
zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Enthousiaste
allround medewerker (M)
fulltime

Functieomschrijving:
• Wij bieden een afwisselende baan met veel variatie aan
werkzaamheden binnen onze champignonkwekerij.
• Werkzaam binnen een team van ongeveer 8 mensen.
• Wij produceren champignons en oogsten deze machinaal dus
geen pluklocatie.
• Ervaring binnen de branche kan een voordeel zijn.
Functie-eisen:
• Goede, enthousiaste en flexibele inzet.
• Kennis van machines en onderhoud wordt als positief ervaren.
• Salaris volgens CAO paddenstoelen.
Heb je interesse of wil je meer informatie bel gerust:
Smits Champignons BV
Puttenweg 80, 5813 BD Ysselsteyn (l)
Tel. 0478 - 54 15 74 of 06 - 54 21 59 61
Mail je sollicitatiebrief,
dan laten wij wat van ons horen.
e-mail j.smits@smitschampignons.nl

“Sinds 1978 ben ik lid van de schutterij.
Toen was ik pas twaalf jaar oud”, zegt
hij. “Ook heb ik nog aan hockey, wiel
rennen en voetbal gedaan. Inmiddels
ben ik hiermee gestopt. Wel ben ik in

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

Samen met zijn vrouw Miriam (47),
zoon Bart (20) en dochter Linda (23)
woont Franc in Horst. “Miriam heb ik
twaalf jaar geleden ontmoet via inter
net. Daarna hadden we onze eerste
date tijdens het touwtrekevenement
in Horst”, vertelt Franc trots. Die trotse
blik blijft op zijn gezicht staan als hij
over zijn kinderen begint. “Linda is
momenteel bezig met de opleiding
verpleegkunde. Bart gaat volgend
jaar bij Stichting d’n Naobere aan het
werk.” Zelf ziet Franc in december
Abraham, maar in tegenstelling tot een
hoop mensen vindt hij dat niet erg.
“Vijftig jaar worden boeit me echt niet.
Ik ben allang blij dat ik die mijlpaal
mag halen.”

Behalve zijn gezin en het
v erenigingsleven is muziek maken een
van de belangrijkste dingen in Francs
leven. “Al een hele tijd speel ik trom
pet. Bijvoorbeeld bij Alt Iezer en de
Dreumelband van Carnavalsvereniging
D’n Dreumel in Horst. Ook ben ik
liefhebber van rockmuziek. Iron Maiden
en Metallica heb ik live gezien. Pinkpop
heb ik ook enkele keren bezocht, maar
vooral omdat Metallica daar optrad.
Eigenlijk kan ik naar alle soorten
muziek luisteren. Tegenwoordig ga ik
vooral naar een concert als iemand van
ons gezin het echt leuk vindt. Onze
zoon Bart is bijvoorbeeld fan van Jan
Smit, dan ga ik met alle plezier mee.”

’Ik onderneem
graag dingen’
In zijn spaarzame vrije tijd gaat
Franc er graag op uit. “Met Bart
onderneem ik graag dingen. Darten en
biljarten vinden we allebei leuk. Bart is
daarnaast een enorme liefhebber van
tractors. We zijn ooit samen naar de
agrarische vakbeurs Agritechnica in
Hannover geweest. Daar hebben we
echt een prachtige dag gehad met z’n
tweeën.” Ook bezoekt Franc met zijn
vriendengroep vaak het Oktoberfest in
München. “Dat is wel echt m’n jaar
lijkse uitje. Even het hoofd leeg maken.
Maar het is niet zo dat ik daar flink aan
de fles ga. Die tijd ligt achter me.”
In het verleden heeft Franc
verschillende reizen gemaakt. Vooral
Kroatië vindt hij een mooi land. Ook is
hij twee keer in de Verenigde Staten
geweest. “Het lijkt me echt prachtig
om nog eens naar een van die twee
landen te gaan en dan een rondreis
te maken. Vooral in die Amerikaanse
parken met zo’n camper rondrijden is
echt een droom van mij. Maar mocht
het er niet meer van komen, dan blijf ik
een gelukkig mens hoor.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie
Samenleving

Sportverenigingen en andere sporten beweegaanbieders opgelet!

Openbare bijeenkomst op dinsdag 23 februari
2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website. Op de agenda staan onder
andere de onderwerpen “Doelgroepenvervoer”
en "Algemeen kader preventiebeleid”.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 18 februari 2016 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2016. De sluitingsdatum is 12 april 2016, 14.00 uur.

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met
de griffier, Ruud Poels. Dit kan telefonisch
via 06 - 51 85 28 91 of per mail via
griffier@horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag
24 februari 2016 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website. Op de agenda staat onder andere de onderwerpen “Handhaving” en “Thuis
in Limburg”. Verder worden de voorstellen van
de raadsvergadering van 8 maart 2016 besproken. Voor deze commissie komen daarvoor in
aanmerking:
• Bestemmingsplan Herenbosweg 45,
Melderslo.
• Evaluatie prestatie-afspraken 2015 en
het Uitvoeringsprogramma 2016.
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWSprogramma Sport en Bewegen in de Buurt en
biedt lokale sport- en beweegaanbieders de
kans om mensen aan het sporten en bewegen
te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep,
aanvullend is op de bestaande situatie in de
buurt en dat wordt samengewerkt met lokale
organisaties.
De regeling kent behalve de aanvraag voor een
reguliere Sportimpuls, ook een Sportimpuls
Kinderen sportief op gewicht en een Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten.
Meer informatie over de Sportimpuls vindt u op
www.sportindebuurt.nl/sportimpuls

In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels. Dit kan telefonisch
via 06-51 85 28 91 of per mail via griffier@
horstaandemaas.nl
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Broekhuizenvorst
Roathweg 2

Meerlo
Dorpsbroekstraat 31

Evertsoord
Maasduinen 1

Melderslo
Broekhuizerdijk ongenummerd

Horst
Afhangweg ongenummerd
Frans Woltersstraat 6
Helmesstraat 18

Voor enige informatie kunt u ook terecht bij
Frans Verhaag, beleidsadviseur Samenleving,
tel. 077 - 477 97 77.

Lottum
Grubbenvorsterweg 18
Grubbenvorsterweg 31

Grubbenvorst
Mercuriusplein 2
Sectie D, nr. 1754
Horsterweg 66
Sevenum
Steeg 20
Horst aan de Maas
Aanwijzing heffingsambtenaar
Vertrokken naar onbekende bestemming

Altijd dichtbij,
gemakkelijk
geregeld.

www.horstaandemaas.nl

Meld u aan voor de Berichtenbox
en ontvang de gemeentelijke
belastingaanslagen digitaal
Nederland wordt steeds digitaler. Horst aan de Maas ook. Voortaan kunt u de
gemeentelijke belastingaanslagen via de berichtenbox van Mijn Overheid ontvangen.
Meld u nu aan.
Maak zelf de keuze
Wilt u de aanslagen zoals vanouds per
post krijgen? Dan hoeft u niets te doen.
Vindt u het gemakkelijker om deze
digitaal in uw Berichtenbox te krijgen?
Dan kunt u kunt snel en gemakkelijk
aansluiten op de Berichtenbox.
Berichtenbox
De Berichtenbox is een onderdeel
van MijnOverheid. Dit is in feite uw
persoonlijke brievenbus waarin u post
van de Belastingdienst, RDW, SVB,
UWV en dus ook uw gemeente digitaal
kunt ontvangen. Te beginnen met de
belastingaanslagen. Als er nieuwe
berichten voor u zijn, dan krijgt u
automatisch een e-mail.
Aanmelden
Meld u alvast aan.
www.mijnoverheid.nl.

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente tot 20.00 uur bereikbaar.

Postbus 6005
5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.
Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Vrijwilligers: de steunpilaren van onze samenleving
Op 11 en 12 maart organiseert het Oranjefonds weer NL Doet.
De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in Horst aan de Maas zijn
diverse klussen te doen waaronder het upgraden van sportterrein van
lopersgroep De Peelrunners, klusdag OJC Walhalla, aanleggen bloementuin
Stichting De Naobere. Dit is een kleine greep uit de klussen waaraan je je
medewerking kunt verlenen. Zie ook www.NLdoet.nl
Ook wij als CDA zullen de handen
uit de mouwen steken tijdens dit
weekend en onze leden zullen zich
inzetten voor diverse klussen in Horst
aan de Maas. Maar dat doen we, net

als heel veel anderen, niet alleen op
11 en 12 maart. Vele vrijwilligers zijn
voortdurend actief bij verenigingen, in
de zorg, op scholen, stichtingen. Noem
maar op. Zonder hen zouden veel van

deze organisaties moeilijk of zelfs niet
overeind kunnen blijven. Je inzetten
voor je club, voor andere mensen en
voor je omgeving geeft een goed
gevoel. Een goed gevoel voor de ander
en daardoor ook voor jezelf.
Samen kunnen we heel veel zaken
oppakken die de leefbaarheid van onze
gemeente ten goede komen.
Wij waarderen het werk van
vrijwilligers enorm. Actief zijn
voor de samenleving bevordert

de gemeenschapszin. Door
vrijwilligerswerk in welke vorm dan
ook kun je zelf een bijdrage leveren
aan de samenleving. Dit willen we
blijven stimuleren. Gewoon Samen
Doen.

Annemie Craenmehr-Hesen,
CDA Horst aan de Maas

Openbare verlichting… te veel of juist te weinig?
Openbare verlichting: daar waar de ene persoon zich veilig voelt bij
een lampje extra, vindt de ander het al snel lichtvervuiling. Een onderwerp
waarbij de persoonlijke mening van mensen zwaar weegt. Voor de een doe
je het goed, terwijl de ander het niets vindt. Daar komt bij dat de discussie
vaak gaat over objectieve versus subjectieve veiligheid.
Om weloverwogen keuzes te
maken hebben we een tijd geleden
gevraagd om een inventarisatie
van fietspaden waar nog geen
openbare verlichting is gerealiseerd.

Als deze inventarisatie gereed is en
we weten welk kostenplaatje eraan
hangt, kan de gemeenteraad afwegen
waar wel en niet moet worden
geïnvesteerd. Openbare verlichting

binnen de bebouwde kom kan wat
Essentie betreft wel een standje lager.
Uiteraard moet dit niet ten koste van
de (sociale) veiligheid gaan. Maar daar
waar nu lampen hele nachten branden
zouden deze wellicht een bepaalde
tijd uit kunnen. Of daar waar nu acht
lampen staan zou het ook met vier
kunnen. Dat kwam ook naar voren
tijdens de dag van de democratie:
veel mensen gaven aan dat er

bezuinigd kan worden op openbare
verlichting binnen de bebouwde kom.
Ondertussen moeten we onze
oren en ogen goed open houden,
want ontwikkelingen gaan snel.
Er wordt volop geëxperimenteerd met
slimme verlichting. Zo is Eindhoven
de komende jaren een proeftuin
voor de ontwikkeling van slimme
lichttoepassingen in de openbare
ruimte. Goede concepten die daar

worden beproefd, moeten we ook
hier snel kunnen inzetten.
Openbare verlichting is een
primaire taak van de gemeente en
raakt alle inwoners. Het vraagt om
zorgvuldige afwegingen en een
goed plan van aanpak voor de hele
gemeente met al haar zestien kernen.
Bianca van den Berg,
Essentie

Horster Sportzone en de samenhang met andere dossiers
In 2016 zal de gemeenteraad beslissen over een aantal dossiers die ver
in kunnen grijpen in de leefbaarheid van vooral de kleine kernen, maar
ook een forse claim kunnen gaan leggen op de gemeentefinanciën.
Denk aan dossiers als het subsidiebeleid, accommodatiebeleid, het
Gasthoês en het zwembad. Daar kan nu het dossier Sportzone Horst
bijkomen.
In diverse media is hier al
informatie over verschenen en
zijn er al bijeenkomsten hierover
geweest. De raad heeft hier nog
weinig concrete informatie over,
maar dit wordt binnenkort rechtgezet.
Het college weet hier veel meer

van af maar deelt dit (nog) niet
met ons. De wethouder gaf onlangs
aan dat hij alleen informatie had
over de software van dit plan (de
samenwerking tussen betrokken
organisaties) en geen informatie over
de hardware (nadere invulling plannen,

en de kosten). Dit gelooft natuurlijk
niemand. Hoe kun je als wethouder
overleggen over, en iets vinden van
deze zogenaamde software, zonder
kennis te hebben over de hardware.
Positief bij het dossier Sportzone is de
samenwerking tussen verenigingen
en organisaties, waarbij ze elkaar
helpen en versterken. Als SP zijn we
natuurlijk altijd voor het samenwerken
van mensen en verenigingen. Dit soort
samenwerkingen vindt overigens
in diverse andere kleine kernen
ook al plaats, maar zij hebben daar

(nog) niet zoveel ruchtbaarheid
aan gegeven. Het dossier Sportzone
grijpt in op veel meer dan alleen op
het accommodatiebeleid, namelijk
alle hierboven genoemde dossiers.
Er daar kan een fors risico ontstaan.
Dit ontstaat namelijk als over de
Sportzone te vroeg een beslissing
genomen zou (moeten) worden.
Met die beslissing worden namelijk
andere dossiers deels ‘op slot gezet’.
Een voorbeeld: stel dat er 10 miljoen
euro nodig is voor de Sportzone, dan
is dat geld niet meer beschikbaar

zijn voor andere accommodaties in
bijvoorbeeld de kerkdorpen in de
gemeente Horst aan de Maas. Dat
willen we als SP zeker niet. De SP
vindt het daarom belangrijk dat over
alle dossiers, zoals accommodaties
en het zwembad, afzonderlijk, tijdig,
en zoals afgesproken geoordeeld en
een beslissing genomen zal kunnen
worden met in het achterhoofd de
mogelijke invloed op de andere
dossiers.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Een school kiezen voor je kind
In de krant stonden de afgelopen week artikelen over het belang van
katholieke scholen. Zelfs hulpbisschop De Jong en twee CDA-kamerleden
mengden zich in de discussie. Ging dit niet over de hoofden van de ouders
en kinderen heen? Want kiezen de meeste ouders echt bewust voor een
katholieke of openbare school?
Rond deze tijd moeten ouders hun
kind aanmelden op de basisschool
van hun keuze. Wat ouders daarbij
heel belangrijk vinden is: welke
kinderen gaan er uit de straat of
buurt nog meer naar die school?
Verder wijst de praktijk uit dat er
meestal gekozen wordt voor de

school om de hoek. Tenminste, als
het gevoel bij die school goed is en
er goed onderwijs wordt gegeven.
Niks mis mee. Je wilt het beste voor
je kind. Binnen een dorp met maar
één school is de keuze ook snel
gemaakt. Waarom ook niet. In onze
gemeente zijn geen slechte scholen.

Natuurlijk zijn er ouders die bewust
niet kiezen voor de school om de hoek.
Dat mag en kan. Vrije schoolkeuze is
een recht. Even voor de duidelijkheid:
D66 is voorstander van openbaar
onderwijs, waar alle kinderen van
alle komaf, achtergrond, cultuur en
levensbeschouwing welkom zijn
en in respect met elkaar omgaan.
In Maasbree wordt het oprichten
van een openbare school al jaren
tegengehouden door het katholieke
bestuur. Met welk recht? Ingegeven
door edele motieven of gaat het om

andere belangen? Meer leerlingen
betekent meer inkomsten. Besturen
hebben daardoor meer financiële
armslag. Maar speelt ook het meer
‘invloed hebben’ een rol? Om maar
niet te spreken van het woordje
‘macht’. Of is dit vloeken in de kerk...
Vanuit katholiek oogpunt vindt men
het bestaan van katholieke scholen
belangrijk. Maar wordt er op school
nog gebeden, is er godsdienstles?
Of is het etiketje ‘katholiek’ verbleekt?
Ik denk dat ouders bij hun schoolkeuze
nauwelijks op de identiteit letten.

Moeten scholen dan niet kleur
bekennen? Ben je openbaar, draag
het actief uit. Ben je katholiek, draag
het actief uit. Zo niet, kies bewust
kleur. Dat schept duidelijkheid.
Maar of dat een zorg is van veel
ouders? Ouders gaan eerder voor het
welzijn en welbevinden van hun kind.
Terecht. En dan zit je best goed in
Horst aan de Maas.

Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lizzy Keltjens
13 jaar
Broekhuizen
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik heb niet echt een bepaald soort
lievelingsmuziek, maar ik hou niet
van rustige muziek. Heel veel muziek

vind ik goed of leuk en dus heb ik ook
geen favoriete artiesten.
Als je ooit iemand ten huwelijk
zou vragen, hoe zou je dit dan
doen?
Dan zou ik op de ouderwetse manier
op mijn knieën gaan. De locatie
of het land zou mij niet uitmaken.
Natuurlijk zou ik het liefst willen dat

bezorger Grubbenvorst
m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger voor
Grubbenvorst voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl

jongeren 13

aan
Lizzy Keltjens

de man mij vraagt, en dan ook op
de traditionele manier.
Wat is het beste of slechtste cadeau
dat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau dat ik ooit gekregen
heb is mijn camera. Hiervoor heb ik
heel lang moeten sparen, en dus was
ik ook super blij toen ik eindelijk het
geld bij elkaar had. Een slecht cadeau
bestaat voor mij niet, ik ben altijd wel
blij met wat ik krijg.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag 25 willen zijn,
omdat je dan eigenlijk alles mag
doen. Bijvoorbeeld auto rijden. Het
lijkt me wel raar om voor altijd één
leeftijd te hebben, omdat je vrienden
allemaal ouder worden en ik dan 25
zou blijven.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Met mijn vrienden op vakantie gaan
naar Ibiza. Ibiza lijkt me een erg mooi
land, en het lijkt me tof om de sfeer
daar eens te kunnen proeven. Als ik
nu naar Ibiza zou gaan zou ik dat wil
len doen met mijn schoolvriendinnen.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Mijn beste vriendin Melissa, want met
haar kan ik veel lachen. Als er iets is
kunnen we daar samen altijd goed
over praten en het is altijd leuk met

haar. Als ik ook nog een ding mee zou
mogen nemen naar een onbewoond
eiland, dan zou dat mijn bikini zijn
omdat je dan lekker kunt zwemmen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
De zelfgemaakte kleding van mijn
moeder die ik altijd droeg. Als ik nu
naar oude foto’s kijk snap ik niet
waarom ik die kleding toen mooi
vond.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De vakanties met mijn opa en oma.
We gaan altijd met familie met een
camper naar plaatsen toe. Het is
altijd heel gezellig en we bezoeken
veel dingen, zoals het strand of een
pretpark.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Ik heb niet zoveel geleerd, want we
hadden carnavalsvakantie. Wat ik
geleerd heb is dan ook om goed car
naval te vieren, dit heb ik gedaan met
mijn vriendinnen.
Zon of sneeuw?
Ik vind het allebei wel fijn. Maar als
ik dan toch moest kiezen, dan kies
ik voor de zon omdat je dan lekker
buiten kunt zijn. Maar als het te warm
wordt ga ik meestal binnen zitten.
Dus rond de 25 graden is voor mij
ideaal.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Hou oud ik word, of ik gelukkig ben en
of ik gezond blijf. Het lijkt me fijn om
dat te weten, zodat ik weet hoe mijn
leven eruit gaat zien. Ik twijfel er wel
over of ik überhaupt in helderziend
heid geloof. Je ziet vaak dingen op tv
die ongeloofwaardig zijn, maar als je
soms verhalen hoort lijkt het wel weer
geloofwaardig.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn band met vrienden en familie.
Ze zijn heel speciaal voor mij.
We doen altijd veel samen en helpen
elkaar altijd. Die band zou ik dus
nooit weggooien.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Blijf altijd je hart volgen. Dit heb ik
van veel mensen gehoord, maar de
eerste die het zei was mijn vader.
Door dat advies weet ik dat ik gewoon
moet doen wat ik zelf wil en niet wat
anderen mensen willen. Ik doe dan
ook niet graag dingen die van andere
mensen moeten, omdat ik graag mijn
eigen ding doe.
Welk klusje vind je echt vreselijk
om te doen?
De afwas doen en de vaatwasser
in- en uitruimen. De afwas vind ik
verschrikkelijk omdat je er altijd
lang mee bezig bent en omdat de
borden aan het begin best vies zijn.
De vaatwasser in- en uitruimen lijkt
altijd super lang te duren.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Verliefd op Ibiza, omdat het me mooi
lijkt om te zien hoe het er in dat land
aan toe gaat. Het verhaal is erg mooi
en ook de cultuur van Ibiza zou ik
graag willen leren kennen.

Rookvrij
Leerlingen die nog eventjes
vóór het eerste uur staan te
paffen op het schoolplein: in
2020 mag het niet meer.
Dinsdag 2 februari heeft de
Tweede Kamer immers
ingestemd met een voorstel
van de ChristenUnie om alle
schoolpleinen over vier jaar
helemaal rookvrij te maken.
“Omdat zien roken, doet
roken, ben ik heel blij dat we
binnenkort geen sigaretten meer
in en rond scholen zien.
Een grote stap voorwaarts voor
de gezondheid van onze
jongeren”, zei Kamerlid Carla
Dik-Faber van de ChristenUnie.
Ook het Longfonds is het hier
mee eens. Volgens deze organisatie begint de helft van de
rokers al op het schoolplein.
In eerste instantie kon dit
voorstel me niet zoveel schelen,
want ik rook niet. Maar bij mij
op school staat voor de
fietsenstalling steevast een
clubje zijn longen te asfalteren.
Daar moet ik twee keer per dag
langs manoeuvreren. Van die
tabaksdamp in de vroege
ochtend kruipt mijn ontbijtje
naar boven. Persoonlijk heb ik
nooit begrepen waarom je
eerder je bed uit zou komen om
nog een nicotinestokkie aan te
steken op het schoolplein.
Ik draai me liever nog een
keer om.
2020 duurt alleen nog een
tijdje. Dan ben ik allang van de
middelbare school af. Toch ben
ik benieuwd hoe het
wetsvoorstel in z’n werk zal
gaan. Zullen rokende scholieren
uit protest met brandende
sigaretten en hooivorken naar de
directie stappen? En als roken op
het schoolplein niet meer mag,
gaan ze dan gewoon een paar
straten verderop een
peukenpauze houden? Ach, wie
weet wat er in vier jaar kan
gebeuren. Misschien is roken
rondom scholen dan al zó passé.
Rosanne
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B-junioren Lottum
slagen voor
spelregelexamen

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

Alle B-junioren van S.V. Lottum zijn op zaterdag 12 februari geslaagd
voor het spelregelbewijs. Het doel van deze cursus is om spelers te
laten kennismaken met de spelregels en begrip te kweken voor scheidsrechterlijke beslissingen.
Zonder dit spelregelbewijs zijn
voetballers niet meer speelgerech
tigd. De spelers legden het examen
in de kantine van S.V. Lottum af
nadat ze eerst enkele oefenvragen
voorgeschoteld kregen. De eindtoets

bestaat uit twintig vragen waarvan
er zestien juist beantwoord moeten
worden. De toetsvragen zijn gericht
op spelsituaties waar in het voet
bal de meeste discussie over kan
ontstaan of onduidelijkheid over is.

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

Wittenhorst 1 geknipt en geschoren
aan start tweede s eizoenshelft
Het eerste team van voetbalvereniging Wittenhorst zat op donderdagavond 11 februari in voetbaltenue in
de kappersstoelen van kapsalon Praedé in Horst. Het idee ontstond in samenspraak tussen Cay Kleeven en
Wittenhorst. Cay: “Vanuit maatschappelijk oogpunt wil ik graag een financiële bijdrage leveren aan het
verenigingsleven in Horst. Dat doe ik op verschillende manieren, echter de traditionele sponsoring past niet
altijd meer in de visie van mij als centrumondernemer. Vandaar dat we tot deze ludieke actie zijn gekomen.”
“Wittenhorst bezet in de competitie op dit moment een plek in de middenmoot en moet in de tweede
competitie nog flink aan de bak. De ‘puntjes’ zijn geknipt en nu nog de punten in de competitie zien binnen
te halen”, aldus Rob Vissers, bestuurslid van Wittenhorst.

De Merels verliest
opnieuw onnodig
LAATSTE RONDE!

• Wintercollectie zeer aantrekkelijk geprijsd
• Restanten gaan voor spotprijsjes weg
• Alle laarsjes nu ½ prijs
Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

Gratis
parker en
voor de
deur!

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Wil jij in de weekenden en vakanties ons team versterken?
Wij zoeken weer enthousiaste horecatalenten!

medewerkers bediening m/v

Antraciet grijs
* Pantone 433 U, 100%
* C = 33%, M = 3%, Y = 0% en K = 95%
* R = 22, G = 39 en B = 50

Oranje/geel
* Pantone 116 U, 100%
* C = 0%, M = 16%, Y = 100% en K = 0%
* R = 225, G = 210 en B = 0

zaterdagen en of zondagen, vakanties

keukenassistent m/v

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
van Het Maaspaviljoen.

8-16 uur per week

afwassers m/v

Lettertypen
* Restaurant = LuzSans - Book
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
* Het Maaspaviljoen = Century Cothic Regular
Spatiëring is aangepast, alleen gebruiken als lettercontouren!

zaterdagen en/of zondagen, 8 uur per week

schoonmaker m/v

Lijnwerk
* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter R van Restaurant.
Hierdoor ontstaat een evenwichtige indeling. Bij vergroting of verkleining van het logo dient
deze lijndikte in verhouding mee te veranderen.
* De illustratie dient altijd aflopend geplaatst te worden, aan de linkerzijde!
* In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de antracietgrijze achtergrond verder doorloopt
Veerweg
15,De5872
AEaan
Broekhuizen
- tel.
077-4631444
- fax 077-4631777
naar beneden.
witte lijn
de onderzijde loopt
dan
door, zoals het ontwerp
hierboven aangeeft.

4 uur per week, maandagochtend

Graag je reactie (minimaal 16 jaar) naar: Mark of Carla Doornkamp
info@maaspaviljoen.nl - www.maaspaviljoen.nl

Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
Het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo speelde zondag 14 februari thuis tegen Avanti 1
uit Pijnacker. De korfbalwedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst. Een vorige confrontatie tussen deze
ploegen eindigde in een nipte 10-11 overwinning voor De Merels.
De Merels begon erg sterk aan
de wedstrijd. Al snel werd er een
voorsprong genomen, die binnen
20 minuten werd uitgebouwd tot 7-2.
Daarna verzwakte De Merels echter
in de afronding, waardoor Avanti een
groot deel van de schade nog vóór
rust kon herstellen. Bij een stand van
9-7 gingen de teams de kleedlokalen
in. Na rust bleef De Merels slordig

in de afronding. Ook ging de ploeg
uit Melderslo verdedigend onnodige
fouten maken, waardoor de stand al
snel 9-9 werd.

Slotfase
De Merels wist weer een gat van
twee doelpunten te slaan, maar het
verschil tussen beide ploegen was klein
en Avanti gaf het niet op. In de slotfase

stond er dan ook weer een gelijke
stand van 14-14 op het scorebord. In de
laatste, enerverende minuut van de
wedstrijd wist Avanti nog tweemaal te
scoren. Ook De Merels vond de korf nog
één keer, maar het was niet genoeg.
De wedstrijd eindigde in een 15-16
verlies. Hoewel dit verlies zuur voelt
en onnodig was, blijft De Merels derde
staan in de hoofdklasse.

HC Wittenhorst verliest
van de nummer 1
Door: handbalclub Wittenhorst
Het eerste herenteam van handbalvereniging Wittenhorst speelde zaterdag 13 februari tegen de nummer 1 uit
de competitie: GHV uit Goirle. Dit beloofde een zeer spannende pot te worden en mensen kwamen dan ook van
heinde en verre om te kijken.
De wedstrijd begon helaas treurig
met meteen een achterstand, maar
toen het eerste gaatje gevonden
werd, smaakte het meteen naar meer
en de jonge honden van Wittenhorst
roken bloed bij de tegenstander.
Goal voor goal en klap naar klap
werd er gegeven en ontvangen door
beide ploegen. Ook veel strafworpen
moesten genomen en geïncasseerd
worden. Helaas verliepen deze bij GHV

net wat beter dan bij de thuisploeg.
Ondanks de missers hielden de heren
van Wittenhorst het hoofd koel, maar
het was niet genoeg.

Trots
Een laatste fout in een van de
laatste seconden zorgden ervoor dat
een winst of gelijkspel niet meer
mogelijk was. De winst was dan ook
voor de koningen van GHV, maar dat

betekent niet dat Wittenhorst zich
zomaar gewonnen had gegeven.
Nee, de mannen uit Horst mogen trots
zijn op deze wedstrijd en eventjes een
klein beetje langs de schoenen lopen.
Eindstand 26-27 in het voordeel van de
tegenstander.
Hopelijk zijn alle trouwe honden
van de supportersploeg er de volgende
keer ook bij in Beek op zaterdag
20 februari om 19.30 uur.
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Wittenhorst in de slotfase naar 3 punten
tegen Sporting Heerlen
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Een wedstrijd met twee verschillende helften bracht Wittenhorst op zondag 14 februari tegen Sporting Heerlen
toch een verdiende overwinning De eerste helft maar vlug vergeten is het adagium.
Op het kunstgrasveld van Sporting
Heerlen kon Wittenhorst een veldover
wicht bewerkstelligen. Echter kansen
creëren is een ander verhaal. Het juiste
verhaal is dat beide ploegen er in deze
helft totaal niks van terecht brachten.
Ofschoon een zege toch erg gebaat zou
zijn bleek van strijdlust niks te bespeu
ren.Na de pauze gelukkig een ander
beeld. Wittenhorst wilde nu wel met
meer inzet en gretigheid de wedstrijd
aan gaan pakken. Met wat aardige
aanvallen via Daan Verlijsdonk en Rob

Zanders werd deze stelling bewezen.
Het belangrijkste van dit spelletje werd
vooralsnog nagelaten: scoren.
De deze middag goed spelende Denny
Bongers leek een goede aanval af te
gaan ronden. De penetratie in het straf
schopgebied en de ontstane tackel op
Bongers bleef onbestraft. Geen penalty.
Wittenhorst bleef de bovenliggende
ploeg. In de 80e minuut kwam
Wittenhorst via een mooie aanval aan
de leiding. Verlijsdonk schoot beheerst
binnen. Echter de grensrechter stak hier

een stokje voor. Hij had alleen buiten
spel gezien.
Deze teleurstelling kwam
Wittenhorst snel te boven. De vol
gende aanval kreeg dan toch de
beloning. Rob Zanders werd aangetikt
en nu kon de strafschop niet uitblijven.
Will Spreeuwenberg nam de verant
woordelijkheid en schoot beheerst de
0-1 binnen. Sporting Heerlen was aan
geslagen en daarom ging Wittenhorst
op zoek naar meer. De mooiste aanval
kreeg de beloning van de tweede

SV Oxalis wint
overtuigend streekderby
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
De dames van SV Oxalis mochten zondag 14 februari weer aan de bak in een streekderby tegen Lottum.
De carnavalsdagen zijn achter de rug, evenals de eerste training na het feest der feesten. Oxalis staat op plek 4
in de poule, dus alle punten zijn hard nodig.
SV Oxalis begon sterk aan de
wedstrijd en wist binnen een aantal
minuten al een flinke voorsprong
te pakken. De dames bleven ruim
en gefocust spelen waardoor er
vele kansen gecreëerd werden.
De verdediging stond als een huis
en vele ballen werden onderschept.
Met een mooie voorsprong van 11-6
ging SV Oxalis de rust in.

Na rust wist Oxalis meteen te
scoren, maar het was Lottum die
probeerde Oxalis fysiek uit het ritme
te halen. Oxalis was ervan overtuigd
dat dit ook anders moest kunnen.
Met wat goede aanwijzingen van
coach en trainer Bart van der Burgt
lukte het Oxalis om het eigen spel
op te pakken. Met veel snelheid en
overtuiging zorgde Oxalis ervoor dat

de afstandschoten er wel in gingen.
Na een doelpuntensalvo van vier
kwam Oxalis op een 17-10 voorsprong.
Oxalis was vastberaden dit niet meer af
te geven en hield de rug keurig recht.
Elise Dekker en Bo Cuppen waren erg
trefzeker in deze partij voor Oxalis,
zij scoorden samen maar liefst dertien
keer. Al met al leverde dit een mooie
winst op van 21-12.

treffer. In de rebound kon Willem
Heijnen met een mooie beweging de
bal achter de goed keepende doelman
tikken: 0-2. De eerste poging werd
schitterend door de doelman verijdeld.
Met nog enkele minuten op de klok

kon de zege niet meer ontgaan, ware
het niet dat in de slotminuut Sporting
Heerlen de onnodige aansluitingstreffer
kon maken. Maar de wedstrijd was
gespeeld. Wittenhorst kreeg de nuttige
drie punten.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

LAATSTE WEKENW
OP = OP WINTER SALE PEECGH =

SHIRTS V.A. € 7,50 PANTALONS &
BLOUSES V.A. € 7,50 ROKKEN V.A. € 15,00
BLAZERS V.A. € 20,00 SCHOENEN V.A. € 17,50
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Gratis voetchecks
Pijnlijke of vermoeide voeten?
Last van uw enkels of knieën?
Heeft u reuma of diabetes?

Kom dan langs op
donderdag 25 februari
Een specialist van Penders Voetzorg beoordeelt de algehele
conditie en stand van uw voeten. Na de voetcheck krijgt u
geheel vrijblijvend een persoonlijk advies.
U bent van harte welkom op tussen 13.30 en 18.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.

Oxalis Aspiranten C1 zaalkampioen
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
De Aspiranten C1 van korfbalvereniging SV Oxalis werden zaterdag 13 februari zaalkampioen.
Het team won met 15-0 van Lottum C1 en is hierdoor niet meer in te halen door de andere teams.
De Aspiranten C1 begon goed aan de wedstrijd. Het eerste doelpunt viel al snel. De vorige wedstrijd
tegen Lottum had Oxalis met 4-13 gewonnen, dus ook deze keer gingen de meiden er vol tegenaan.
Dat resulteerde in een ruststand van 6-0. Lottum probeerde het wel, maar Oxalis stond goed te
verdedigen en kon in de aanval goede kansen uitspelen. In de tweede helft gingen de meiden verder
met scoren. Oxalis C1 had in veel zaalwedstrijden dit seizoen al met grote cijfers van hun tegenstanders
weten te winnen. Ook Lottum was niet opgewassen tegen het scorend vermogen van de C1.
De Aspiranten C1 wonnen hun wedstrijd uiteindelijk met 15-0. Waar ze in de eerste helft van de
veldcompetitie net tekort kwamen voor het kampioenschap, lukte het deze zaalcompetitie wel.

PAST schoenen
Hoofdstraat 14
5961 EZ Horst
T: 077 39 70 197

www.pastschoenen.nl
www.pendersvoetzorg.nl
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Equestrian Centre de Peelbergen

Internationaal
podium

Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg opende in november
zijn deuren en sindsdien heeft de accommodatie vele wedstrijden gehost.
Ook dit jaar staan er op de kalender een aantal events waarvan de aftrap
van het eerste internationale concours al snel nadert. Vijf twee sterren
internationale wedstrijden worden verreden op het hippisch centrum.

50 jaar volleybalclub Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Het jaar 2016 is het jubileumjaar voor volleybalclub Set Up uit Meerlo. De vereniging bestaat
50 jaar. Als eerste activiteit was het jeugdcarnaval gepland. De Set Up jeugd liep mee in de
carnavalsoptocht van zondag 7 februari in Meerlo. Voorafgegaan door een groot zeil met
de aankondiging van hun jubileum, compleet met tenues, net en ballen, trok deze groep door de
straten van Meerlo. Met groot enthousiasme en al volleybal spelend, liet de groep aan heel Meerlo zien
dat ze 50 jaar bestaan. Dit enthousiasme en ook de creatieve vormgeving van het geheel werd door
de jury beloond met de eerste prijs.

De eerste wedstrijd wordt
gereden in het weekend van vrijdag
18 tot en met zondag 20 maart.
Voor driehonderd ruiters uit alle
windstreken zijn er springrubrieken
opengesteld. De ruiters kunnen
naast hun ervaren paarden ook de
jongere generatie meebrengen.
“We hebben over de afgelopen
maanden ongekend veel deelnemers
mogen ontvangen in de nationale
competities. We willen die lijn
internationaal doortrekken en nog
meer ruiters vanuit het buitenland
de mogelijkheid bieden om van
het centrum gebruik te maken”,
vertelt een van de oprichters van de
accommodatie, Mathijs van Asten
uit Ysselsteyn. De centrale ligging
van Equestrian Centre de Peelbergen
zorgt ervoor dat de accommodatie
niet alleen voor ruiters uit Nederland

een trainingslocatie biedt, maar ook
voor ruiters uit omringende landen.
Exploiteur Frank Laenen kijkt uit naar
de toevoegingen op de agenda:
“Het komt nu echt allemaal samen.
Dit is onder andere waar het centrum
voor gerealiseerd is. Een diversiteit
aan paardensport, zowel voor de
breedtesport als voor events waar we
de internationale sport een podium
bieden. Maar we trachten tevens
om het centrum nog veelzijdiger te
maken. Zo zijn we de mogelijkheden
aan het onderzoeken om niet
hippische events te huisvesten, zoals
concerten, zakelijke gelegenheden
of ruimte beschikbaar stellen aan
verenigingen uit de buurt.”
Ook in juni, september,
oktober en november worden er
internationale springwedstrijden
georganiseerd.

NIEUWBOUW IN SEVENUM!
Al va
€ 199 naf
.500
v.o.n ,.!

4 TWEE~ONDER~ÉÉN~KAPWONINGEN Hovoc CMV6

Mixteam in finale

•
•
•
•
•

Woonoppervlakte ca. 115 m2, percelen ca. 200 m3 met vrije achterom
Standaard uitbouw begane grond van 1,2 meter t.o.v. verdieping
3 Slaapkamers en vaste trap naar zolder met mogelijkheid 4e slaapkamer
Diverse opties mogelijk, o.a. extra uitbouw, dakkapel, garage
Nu al vanaf € 199.500,- v.o.n. (casco) en mogelijkheid Starters koopsubsidie € 6.000,-

verkoop en informatie
t: 077 260 00 00

ontwikkeling
t: 077 398 90 90

WWW.PLANKORENHUYS.NL

t: 077 355 93 33

Door: volleybalvereniging Hovoc
De jeugdspelers van CMV Mixteam niveau 6 van de Horster volleybalclub
Hovoc hebben zich op zaterdag 13 februari geplaatst voor de finale van de
Nationale Open Jeugd Kampioenschappen. De jongens en meisjes kenden
spannende momenten, maar sloegen zich mede dankzij alle meegereisde
supporters er goed doorheen.
Het team, bestaande uit Bob, Indy,
Minke, Stijn, Loek en hun coaches
Natascha en Anita, plaatste zich op
zaterdag 2 januari voor de halve finales
door ongeslagen eerste te worden
in hun poule tijdens de wedstrijden
in Middelbeers. Zaterdag 13 februari
togen de jonge volleyballers naar
de halve finales in Houten, waar ze
tweede werden in hun poule.

Dit betekende een extra
wedstijd, die met glans gewonnen
werd. Door deze zege heeft Hovoc
CMV Mixteam niveau 6 zich geplaatst
voor de finales, die op zaterdag
12 maart gespeeld worden in
Wijchen. Het team behoort daarmee
tot de laatste acht finalisten van
Nederland. Een prestatie waar heel
Hovoc trots op is.
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Marijn Poels wint award in Los Angeles
Documentairemaker Marijn Poels uit Swolgen ontving zondag 14 februari voor de derde keer een belangrijke
Amerikaanse award. Met zijn nieuwste nog uit te komen film Ageless Friends won hij in Los Angeless tijdens het
Magwill filmfestival de award in de categorie beste documentaire. Eind 2015 won de documentaire ook al een
Golden Award in Los Angeles tijdens het Independent Film Award festival.
Afgelopen zomer reisde Poels
met Heerlenaar Maarten Vossen
naar West Virginia voor zijn verhaal.
De documentaire volgt de zoektocht
van Vossen naar het verhaal achter de

gesneuvelde soldaat uit de Tweede
Wereldoorlog James Wickline die in
Margraten begraven ligt. De inmiddels
27-jarige Vossen adopteerde het graf
op zijn dertiende.

De film gaat 17 april, in
aanwezigheid van gouverneur Bovens,
officieel in wereldpremière in het
Forum theater in Sittard. In Amerika
beleeft de film een maand later

zijn première in Morgantown, West
Virginia.

Filmfestivals
Voordat de film uitkomt is deze
geselecteerd voor een groot aantal
onlinecompetities wereldwijd, zoals
het Magwill filmfestival. Na april
wordt de film vertoond op de grotere
internationale filmfestivals. “Het is

overweldigend hoe de film in Amerika
is ontvangen”, zegt Poels. “Het verhaal
speelt zich natuurlijk grotendeels af in
het doorgaans chauvinistisch Amerika,
maar het blijft wel echt een Europese
productie. Lange scènes met heel
beheerste en ingehouden timing, niet
typisch Amerikaans. Des te mooier dat
de film zo goed ontvangen wordt”,
aldus de filmmaker.

Jodymoon in
Cambrinus
Bij café Cambrinus in Horst treedt op zondag 21 februari de formatie
Jodymoon op. Het concert begint om 16.00 uur.

Predilection naar Engeland
De sixties en seventies coverband Predilection uit Horst is uitgenodigd om medio april een aantal optredens te
verzorgen in het Britse Folkestone.
De band trad in september ook
al op in het Grand Burstin Hotel
en is nu opnieuw uitgenodigd. In
september reisde een hele bus met

fans uit Horst en Venray mee met
de band. Ook deze keer gaat een
bus met fans mee met de band.
Deze vertrekt op vrijdag 15 april en

komt op maandag 18 april weer aan
in Horst.
Voor meer informatie, kijk op
www.predilection.nl

Tour de Soos
Vijf sozen uit Horst aan de Maas zijn in samenwerking met Synthese en gemeente Horst aan de Maas het initiatief
Tour de Soos gestart. Iedere maand wordt in een andere soos een alcoholvrij feest georganiseerd voor de jeugd.
Bij het initiatief zijn de sozen
OJC Cartouche uit America, OJC Gaellus
uit Tienray, OJC Knor uit Meterik,
OJC Merlin uit Meerlo en OJC Phoenix uit

Gemengd zankoor

High met
Con Brio
Gemengd zangkoor Con Brio
uit Broekhuizen en Broekhuizen
vorst komt op zondag 28 februari
met een uitvoering in restaurant
het Maaspaviljoen in
Broekhuizen. Het thema is High
met Con Brio.

Gezamenlijk
optreden
Het gezelschap zingt een
programma van film- en musical
liederen met vaste begeleiders
dirigent Marcel Kuepers, pianiste
Oksana Baljva en speciaal voor dit
concert de violiste Mariska Rijk.
Daarnaast komen dansers van
Balletstudio Susan uit Panningen
langs voor een gezamenlijk
optreden. Verder kunnen belang
stellenden een high teaarrangement combineren met het
optreden. Het Maaspaviljoen is
open vanaf 13.30 uur. Het concert
begint om 14.00 uur.

Hegelsom betrokken. Voor alle jeugd
uit de gemeente organiseren zij iedere
maand in een andere soos een feest.
Er rijden bussen om de jeugd uit alle

dorpen op te halen en weer thuis te
brengen.
Het eerste feest vindt plaats op
zaterdag 27 februari bij OJC Merlin.

Jodymoon bestaat uit zangeres
en pianiste Digna Janssen en multiinstrumentalist Johan Smeets, en
wordt tijdens het concert in Horst
compleet gemaakt door celliste
Marie-José Didderen. “De band
voelt aan als een kamerorkest, met
een kleine bezetting maar zeer rijk
in haar sound. Strijkers leggen een

breed tapijt onder de composities
van Digna Jansen en Johan Smeets,
die moeiteloos van gitaar via
percussie naar piano schuift”,
aldus café Cambrinus. Jodymoon
speelt een mix van singersongwriter, pop, klassiek en roots.
Intussen heeft de band vijf cd’s op
haar naam.

Veiling bij De Locht
Museum De Locht in Melderlso organiseert op zondagmiddag
21 februari een veiling. De veiling begint om 13.00 uur.
Museum De Locht beschikt over
een traditionele veilingklok die
vroeger in Veiling ZON werd gebruikt.
Daarbij loopt de wijzer van hogere
prijs naar lagere prijs. Wie het eerst
op de knop drukt betaalt de prijs
op de klok. Bezoekers kunnen deze
middag deelnemen aan de veiling.
Ook kunnen ze kennis nemen

van de nieuwe wisselexpositie
’Joodse Onderduikkinderen’.
Kinderen kunnen zich vermaken
met een museumspeurtocht, oude
spelen en een miniatuurkermis.
De muziekgroep Vurdewind verzorgt
deze middag de muziek.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Meulendijks horst
Kerkstraat 17
5961 gc - horst
facebook.com/meulendijkssport
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Open Coffee in
Sevenum
In Passie voor Vis in Sevenum vindt op donderdag 25 februari een
Open Coffee plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen ondernemers onder
het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek gaan.
Mieke van Dooren ontvangt op
deze ochtend andere ondernemers
in haar zaak. In het programma,
dat om 09.00 uur begint, is er een
presentatie van Passie voor Vis,
een netwerkbijeenkomst en het
gebruikelijke kopje koffie. Het duurt
tot 11.30 uur.

Leren omgaan met smartphone, tablet of e-reader
Bibliotheek Horst organiseert zaterdag 27 februari de open inloop Omgaan met Smartphone, tablet of
e‑reader. De open inloop duurt van 10.00 tot 13.00 uur.

Open Coffee is een al landelijk
bestaand concept. Het is een
terugkerend informeel samenkomen
van ondernemers voor het bespreken
van ideeën, het delen van kennis,
te brainstormen of om bij te praten.
Voor opgave of meer informatie,
mailen met info@puurlien.nl

De Schutroe

Lezing vogelvereniging Ons Genoegen
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst organiseert op maandagavond 22 februari een lezing over de voeding van vogels en de bestrijding van bloedluis op natuurlijke basis. De lezing begint om 20.00 uur en
wordt gehouden in Doelhuis De Schutroe op de Wittebrugweg 1.
De lezing wordt gegeven
door Sjoerd Zwart uit Tegelen.
Ons Genoegen is een
vogelvereniging met momenteel
63 leden, dit maakt Ons Genoegen

een van de grootste vogelclubs van
Limburg. De vereniging bestaat
sinds 1952 en is aangesloten
bij de Nederlandse Bond voor
Vogelliefhebbers.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

Een leven zonder smartphone,
tablet of e-reader is bijna niet meer
voor te stellen. Het is soms best lastig
om de werking van die apparaten
onder de knie te krijgen. Menigeen
heeft zijn dure mobiel wellicht kwaad
in de prullenbak willen gooien.
Tijdens de open inloop is iedereen

welkom met vragen op het gebied
van deze moderne apparaten.
Er is uitleg over het reserveren of
verlengen van de materialen via de
BibliotheekWise app.
Iedereen die hulp nodig heeft bij
het aanmaken van een account voor
het lenen of downloaden van een

e-book is ook welkom. Het wordt
aangeraden om de eigen smartphone,
tablet of e-reader mee te nemen.
De open inloop vindt elke laatste
zaterdag van de maand plaats.
Voor meer informatie, bel
Carla Driessen op 077 398 23 39 of mail
cdriessen@biblionu.nl

SOMEREN
A.S. ZONDAG
GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Officiële opening

Inloop beej Mooren Naeve uitgebreid
Bij beej Mooren Naeve in Horst, waar een ruimte beschikbaar is voor inwoners van Horst aan de Maas met een
ruime afstand tot de arbeidsmarkt, heeft haar inloopmogelijkheden uitgebreid van twee naar vier dagen per week.
Daarom vindt op donderdag 25 februari een officiële opening plaats om 13.30 uur.
Al enkele jaren begeleidt Rendiz
inwoners van gemeente Horst aan
de Maas die een ruime afstand tot
de arbeidsmarkt hebben. Ruim twee
jaar heeft Rendiz voor twee dagdelen
per week een ruimte ter beschikking
gesteld voor een groep mensen uit
Horst die graag samen een kopje koffie

drinken, spelletjes spelen en elkaar
ondersteunen. Er zijn tijdens de inloop
professionele medewerkers aanwezig
die ervaring in het aanbieden van
participatiemogelijkheden. Ook kun
nen bezoekers bij beej Mooren Naeve
werkervaring opdoen om vervolgens bij
een (maatschappelijke) organisatie als

vrijwilliger aan het werk te gaan.
Deze groep mensen heeft onder
tussen zelf een aantal activiteiten
ontplooid waardoor besloten is de
inloopmogelijkheden uit te breiden van
twee naar vier dagdelen per week.
Ook is de ruimte van beej Mooren
Naeve verbouwd. Er is onder andere

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

een nieuwe keuken met kookei
land gebouwd. Ook wil Rendiz in de
toekomst wekelijkse activiteiten gaan
ontwikkelen in samenwerking met de
bezoekers van de inloop, zoals geza
menlijke kookactiviteiten, schilderen of
gewoon een kopje koffie drinken met
een krantje erbij. Daarnaast blijven de
medewerkers mensen ondersteunen
met bijvoorbeeld het invullen van
formulieren of het doen van aanvra
gen. Wethouder Birgit op de Laak van

gemeente Horst aan de Maas verricht
de officiële opening om 14.00 uur.
De inlooptijden zijn vanaf deze dag
op dinsdag tussen 13.00 en 17.00 uur,
op woensdag tussen 09.30 en 12.30
uur, op donderdag tussen 13.00 en
17.00 uur en op vrijdag tussen 09.30 en
12.30 uur. Aanmelden van tevoren voor
een inloopdag is niet nodig.
Geïnteresseerden die graag aanwe
zig zijn bij de opening, wordt verzocht
dit te melden via j.slaats@rendiz.nl

Kinderworkshop
dromenvanger maken
Bij Museum de Kantfabriek in Horst kunnen kinderen op woensdag
24 februari terecht voor een workshop dromenvanger maken.
De workshop duurt van 14.00 tot 15.00 uur.
Een dromenvanger is afkomstig
van de Ojibweg indianen uit NoordAmerika. De indianen geloven
dat als je een dromenvanger in je
slaapkamer hangt de nare dromen
verdwijnen en de goede dromen
in het web van de dromenvanger
worden gevangen.
De dromenvanger die tijdens
de workshop gemaakt wordt kan
gebruikt worden om dromen op
te vangen, maar ook als versiering
voor het raam of aan de muur.
De dromenvanger bestaat uit een

Love Night bij OJC Niks
OJC Niks in Horst stond op zaterdag 13 februari met haar jaarlijkse Love Night volledig in het teken van
Valentijnsdag. Bezoekers werden op deze avond aan elkaar gekoppeld. De stelletjes konden zich daarna
wagen aan de lovepunch en gingen samen op de foto.

Stichting Gewoën Grubbevors
Stichting Gewoën Grubbevors heeft vorige week een cheque van 2.493,80 euro overhandigd gekregen van het
Jan Linders Fonds. De stichting krijgt dit geld om de leefbaarheid van Grubbenvorst te vergroten.

ring met daarin een web van draad.
Het web wordt versierd met kralen,
schelpen en veren in verschillende
kleuren. Alle materialen zijn aanwezig
maar eventueel kan zelf een vogel
veertje, een leuke kraal of een ander
mooi klein voorwerp meegebracht
worden. De workshop is bedoeld voor
kinderen vanaf 5 jaar.
Opgeven voor de workshop
kan tot drie dagen van te voren via
cursus@museumdekantfabriek.nl of
077 398 16 50. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdekantfabriek.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Het bedrag komt voor een groot
deel voort uit de actie Zin in Gezond,
waarbij klanten van Jan Linders
konden sparen voor zachte groenteen fruitknuffels. Voor een volle

spaarkaart en een bijbetaling van
1 euro kreeg men een knuffel.
De opbrengst ging naar een door het
Jan Linders gekozen goed doel, in dit
geval Stichting Gewoën Grubbevors.

Het Jan Linders Fonds is in 2013
opgericht ter ere van het 50-jarig
bestaan van de supermarktketen.
Het fonds ondersteunt lokale goede
doelen.

KAMPEREN, DINEREN EN RECREËREN IN LIMBURG!
DE SCHATBERG | MIDDENPEELWEG 5 | 5975 MZ SEVENUM |
077 467 77 77 | WWW.SCHATBERG.NL/VACATURES
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Agenda

Optreden
Jodymoon

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 21 februari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Horst

Lezing vogelvoeding en
bestrijding bladluis

Helpende Honger
vr 19 t/m zo 21 februari
Organisatie: Indiawerkgroep
Dendron College
Locatie: Huis van de Wijk
(voormalige Norbertuskerk)

Quiltcafé
vr 19 februari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

ATB-toertocht
zo 21 februari 08.30 uur
Organisatie: mountainbikeclub
NeetFit
Startlocatie: Eikelenbosserdijk 6a

vr 19 februari 23.00 uur
Locatie: Café De Lange Horst

zo 21 februari 13.00 uur
Organisatie: Museum De Locht

Kinderworkshop
Dromenvanger maken

Dorpsraadsvergadering

wo 24 februari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Cursus voor beginnende
vogelaar
za 20 februari 08.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Ham

Meterik

do 18 januari 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum
Fucked Up Fest

do 25 februari 13.30 uur
Organisatie: Rendiz
Locatie: beej Mooren Naeve

za 20 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Ommetje Blakterbeek

do 18 februari 19.30 uur
Locatie: PETC+

zo 21 februari 10.00 uur
Organisatie: IVN GeijsterenVenray
Startlocatie: parkeerplaats
Vongdere

Neon party

Modelautoruilbeurs

za 20 februari 19.00 uur
Organisatie: Shift Four#
Locatie: OJC Phoenix

zo 21 februari 15.00 uur
Locatie: de Schatberg

Hegelsom

Gezondheidscafé

Throwback Saturday
za 20 februari 22.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Akoestische live muziek

Open coffee

za 20 februari 22.00 uur
Locatie: Pretcafé de Beurs

Tentoonstelling over weefgoed
zo 21 februari t/m 5 juni
Locatie: Museum de Kantfabriek

Rommelmarkt
zo 21 februari 09.00-15.30 uur
Organisatie: H&H
Marktkramenverhuur
Locatie: De Riet

Meerlo
GOTCHA

vr 19 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Melderslo
Mattebietersbal

OJC Phoenix organiseert zaterdag 20 februari in Hegelsom een Neon Party. Het feest duurt van 19.00 tot 00.00 uur.

Veiling

ma 22 februari 20.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
Ons Genoegen
Locatie: Doelhuis De Schutroe

Officiële opening
beej Mooren Naeve

OOPS

Neon Party
bij OJC Phoenix

do 25 februari 09.00 uur
Organisatie: Puur Lien
Locatie: Passie voor Vis

Tienray

De avond wordt georganiseerd door
Shift Four #. Deze groep organiseert
eens in de twee weken uitgaansmoge
lijkheden voor jongeren tussen de
dertien en vijftien jaar. De feesten
worden in OJC Phoenix gehouden.

De dj’s Buurman en Buurman zullen de
avond van muziek voorzien. Shift Four #
kiest elke keer een ander thema.
Voorbeelden uit het verleden zijn een
gala-avond, een beachparty en een
Amerikaanse avond.

De Schatberg

Tweedehands
kinderspullenbeurs
Stichting Mamaloe’s Beurzen houdt op zondag 6 maart een grote
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in De Schatberg in
Sevenum.
Op deze beurs hebben
belangstellenden een ruime keuze uit
onder meer eerste klas tweedehands
kinderkleding, kinderschoenen en

speelgoed. De kinderkleding is vanaf
maat 74 tot maat xs. Alles wordt
gepresenteerd in rekken en op tafels.
Het duurt van 10.00 tot 12.00 uur.

Concert in
kerk Griendtsveen
Kamerkoor Cantique verzorgt op zondag 28 februari in samenwerking
met strijkorkest Duodecima een concert in de H. Barbarakerk in Griendtsveen. Het concert begint om 15.00 uur.

Jeugdinstuif Dropping
za 19 februari 19.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

vr 19 februari 20.30 uur
Locatie:
MFC De Zwingel Melderslo

Kamerkoor Cantique is een
gemengd koor uit Aarle-Rixtel en
omgeving met een repertoire van
barok tot romantiek. Het koor bestaat
sinds 1992 en staat onder leiding van
Rob Rassaerts. Samen met strijkor

kest Duodecima onder leiding van
Jacqueline Wezenberg verzorgen dit
koor een concert.

Ave Verum
van Mozart
Duodecima gaat een sonata
van Josef Paris Feckler en een suite
van Ottorino Respighi verzorgen en
Cantique brengt vocaal werk van
Händel, Di Lasso, Dowland, Purcell en
Saint-Saëns ten gehore. Samen gaan
ze het Ave Verum van Mozart, To the
Hills van Purcell en twee composities
van Fauré vertolken. Van de laatste is
zijn Pavane herkennen in een instru
mentale versie. De complete versie met
koor is minder bekend.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W 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
W 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
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
19 t/m 25 februari 2016
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Heilige mis

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 21 februari het ommetje Blakterbeek bij Sevenum. Deze wandeling
voert deelnemers langs verschillende landschapselementen en cultuurhistorische plekken.

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Kronenberg
Lottum

Het stroomgebied van de
Blakterbeek bestaat voornamelijk
uit agrarisch gebied en is onder te
verdelen in het Blakterbeekpark,
het landschapspark de Haagens
en het Sevenums veld. Bij het
Blakterbeekpark meandert de beek.

Men kan er knotwilgen, enkele
bosjes en amfibiepoelen vinden.
In het landschapspark de Haagens
verandert de aard van de beek.
Het beekdal is hier extreem breed
en erg nat. Er liggen voornamelijk
hooi- en graslanden en bossen op

veenbodem. Op de terugweg voert de
route langs het Sevenums veld, dat
een hoger gelegen akkercomplex is.
Het ommetje begint om 10.00 uur bij
de parkeerplaats aan het einde van het
Vongdere (zijweg van Dorperweiden)
in Sevenum.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

GRATIS
WORKSHOP
Dinsdag 8 maart
19:30 uur

MARTIN HURKENS
Winnaar Holland’s Got Talent

verzorgt samen met het
Horster Mannenkoor en
dirigent Tim Schulteis
een gratis workshop
bedoeld om mannen plezier
aren.
van het samen zingen te laten erv
doe mee
Laat je verrassen….kom luisteren,
g mannenkoor.
en proef de sfeer van een gezelli

Priesternoodnummer
Alarmnummer

11.00

Ommetje langs Blakterbeek

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

30 uur
Start op dinsdag 8 maart om 19:
75 Horst.
in de Leste Geulde, Noordsingel

Aanmelden kan via: pr@horstermannenkoor.nl
Meer info: www.horstermannenkoor.nl
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ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

AL 93 JAAR

Peter

Fra n k

UW VERTROUWDE ADRES!

!
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Tegelen

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING
EIGEN REPARATIEDIENST
EIGEN INSTALLATEURS
93 JAAR ERVARING
DESKUNDIG ADVIES

Altijd de
snelste weg
naar ons!

TER UITBREIDING VAN ONZE ACTIVITEITEN
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:
> BIJRIJDERS
> ERVAREN BEZORGERS

Jij?

> ERVAREN VERKOPERS
> ERVAREN LEIDINGGEVENDEN

Electro World Tummers is na 93 jaar nog altijd aan het groeien. We blijven voortdurend naar nieuwe
mogelijkheden en manieren zoeken om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We
willen de best mogelijke service verlenen die maar mogelijk is. Om deze doelstellingen te kunnen
realiseren zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die ons team kunnen versterken. Ben jij geïnteresseerd en heb jij service écht hoog in het vaandel staan? Neem dan meteen contact met ons op!

INTERESSE? MAIL NAAR SOLLICITATIE@ELECTROWORLDTUMMERS.NL
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTRVRIJ EN BETROUWBAAR!

