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Jimmy Hendriks (36) uit Nijmegen heeft sinds 1 maart Marian van Leth opgevolgd als directeur-bestuurder van BiblioNu Horst-Venray. Zijn eerste dagen in de nieuwe
functie heeft hij net achter de rug.

Hendriks werkte de afgelopen
15 jaar in de verslavingszorg, onder
andere als manager. “Maar ik bracht
altijd al heel veel tijd door in de
bibliotheek. Gewoon, omdat ik er zo
graag kom en omdat ik naast mijn
werk altijd bezig was met het volgen
van nieuwe studies. Na lang in de zorg
gewerkt te hebben, wilde ik wel eens
wat anders”, vertelt hij. Geen minuut
heeft hij getwijfeld toen hij de vacature
tegenkwam. “Normaal gesproken denk
je misschien even na over het schrijven
van een sollicitatiebrief, maar ik ben
meteen begonnen en schreef de brief
informeel, vanuit mijn passie voor
literatuur en cultuur. Dat heeft blijkbaar
gewerkt.”

‘Ik verslond boeken’
Boeken, literatuur en lezen
vormen de grote liefde van Hendriks.
“Als jong kind had ik moeite met
lezen. Dat betekende dat ik veel bijles
kreeg van mijn ouders en oudere zus.
Hoewel dit veel inzet vroeg, ging het

langzaam steeds beter en ging ik
steeds meer houden van lezen. Meteen
als ik genoeg gespaard had, ging ik
naar de boekenwinkel om een nieuwe
Pietje Bell of historisch jeugdboek van
Thea Beckman te kopen. Ik verslond
boeken en sjouwde me iedere keer
weer een hernia bij de bieb, omdat
ik zoveel mogelijk boeken mee wilde
nemen.” Eén favoriet boek noemen
vindt hij moeilijk. “Maar op latere
leeftijd hebben Hersenschimmen van
Bernlef en Das Parfum van Patrick
Süskind veel indruk op mij gemaakt.”
Boeken waren, en zijn nog steeds, voor
hem een manier om zijn wereldbeeld
te vergroten. “Toen ik jonger was had
je nog geen internet en niet zoveel
tv. Als je iets wilde leren over de
wereld, dan had je maar één optie: de
bibliotheek in. En nog steeds haal ik
liever mijn informatie uit een boek dan
van internet. Ik moet aantekeningen
kunnen maken op een pagina,
markeren, oortjes kunnen vouwen
en de geur van het boek op kunnen

snuiven. Toch realiseer ik mij goed dat
internet grote mogelijkheden biedt.”

Vinden van samen
werkingspartners
De eerste week bij BiblioNu zit er
op voor Hendriks. “Ik ben natuurlijk
nog maar net begonnen, maar het
positieve gevoel over de bibliotheek

en deze functie dat ik al vanaf het
eerste sollicitatiegesprek had, is alleen
maar bevestigd. Ik merk dat er veel
competente mensen werken, die
enorm gedreven zijn en heel veel liefde
voor het vak hebben.” Het eerste dat
de nieuwe directeur wil gaan doen
is zijn mensen goed leren kennen.
“Onze leden, maar ook de mensen die
bij BiblioNu werken. Daarnaast ligt er

een belangrijke taak voor mij in het
vinden van samenwerkingspartners
voor de bibliotheek. Onze meerwaarde
ligt namelijk voor een belangrijk
deel in het onszelf verbinden met
de gemeenschap, de gemeente en
andere organisaties.” De bibliotheek
van de toekomst heeft een belangrijke
uitdaging, vindt Hendriks.
Lees verder op pagina 07

Man overleden bij aanrijding
met tractor
Op de Middenpeelweg in de richting van Sevenum is vrijdagavond 3 maart een man overleden bij een
botsing met een tractor.
De bestuurder, een 82-jarige
man uit Ysselsteyn, reed rond
20.15 uur op de Middenpeelweg
in de richting van Sevenum en

kwam door nog onbekende oorzaak
in botsing met een tractor. Hij reed
met zijn personenauto achterop deze
tractor. Hulpdiensten kwamen ter

plaatse, maar de man is uiteindelijk
in de ambulance overleden. Er vindt
onderzoek plaats naar de toedracht
van het ongeval.
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Energie opwekken in en voor Horst aan de Maas
Reindonk Energie & Co is gestart als energiecoörperatie die energie wil
gaan opwekken voor de inwoners van de gemeente Horst aan de Maas.
De initiatiefnemers willen dat de geldstroom binnen de regio blijft en niet
bij de grote energiemaatschappijen terechtkomt. De energiecoöperatie wil
onder meer één of meerdere windturbines via crowdfunding plaatsen.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
CDA Horst aan de Maas
gehele gemeente
Kukeleku
gehele gemeente
Cascara Rodizio
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 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen

Het project is ongeveer vier jaar
geleden gestart toen André Derksen uit
Horst en Geert Claessens uit Sevenum
zelf energie wilden gaan opwekken.
“De zonnepanelen maakten toen net
een doorstart”, zegt André Derksen.
“Wij hadden het idee dat deze ontwik
keling wel eens groot zou kunnen
worden. We raakten steeds meer geïn
teresseerd in zelf energie opwekken
en zo werd ons idee geboren. Het was
toen nog klein, maar door de jaren
heen kregen we steeds meer ideeën.”
Momenteel draait Reindonk Energie
& Co op vier bestuursleden en heeft
ongeveer twintig leden. De naam,
Reindonk Energie & Co, ontstond al
snel tijdens haar eerste vergadering.
“We wilden een naam waar je met
een aan Horst aan de Maas denkt”,
vertelt Derksen. “Vandaar deze naam.
De stroom die we gaan opwekken is
ook bestemd voor onze gemeente.”
Door zelf energie op te wekken
blijft de omloop van het geld binnen
de regio, zeggen de twee. “Het is een
stuk goedkoper om op eigen bodem
stroom op te wekken dan het te halen
bij grote energiemaatschappijen.
Hier hebben we ook veel plek waar
dat kan.” Maar dit is niet de enige
reden dat de coöperatie is gestart.
“Wij willen de gemeente Horst aan de
Maas energieneutraal maken. Als alles
volgens plan gaat, zullen we in 2040

dat doel bereiken. Daarvoor zullen we
zelf veel energie moeten opwekken en
verminderen van de normale fossiele
energie. Het break-even punt zit dan in
2040.”
Geïnteresseerden kunnen met
kleine bedragen het project onder
steunen. “We hebben het hier over
250 tot 500 euro”, vertelt Theo van de
Riet uit Sevenum. “Elders in Nederland
is het gelukt, dus kan het ook hier.
Door middel van subsidies kunnen
we ook een gedeelte van het geld bij
elkaar krijgen.” Er kunnen ook aandelen

gekocht worden in de windmolens. De
bewoners die dichtbij de windturbines
woonachtig zijn, krijgen een hoger ren
dement dan inwoners in bijvoorbeeld
Groningen. “Dat is niet het enige. Extra
opbrengsten van de windturbines zul
len naar de omliggende buurten gaan.
Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt
worden voor een buurtbarbecue of voor
de plaatselijke speeltuin.”
Reindonk Energie & Co doet niet
alles in haar eentje. Gemeenten
Horst aan de Maas en Venlo zet
ten zich namelijk voor het project in.

Ook provincie Limburg draagt een
steentje bij. “Wij vinden het heel
belangrijk dat de energie voor iedereen
beschikbaar is”, zegt Derksen. “We
verkopen de energie ook pas als we
het zelf opgewekt hebben. Het is niet
zo dat we van een andere maatschappij
eerst energie kopen om alvast een start
te maken. Het moet echt leven van
de stroom die hier opgewekt wordt.”
Op donderdag 16 maart vindt er vanaf
19.30 uur in Museum De Locht in
Melderslo een bijeenkomst plaats over
de plannen van Reindonk Energie & Co.

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Toekomstplannen omroep Reindonk

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

Omroep Reindonk in Horst is op zoek naar een nieuwe directeur, die naast een hoofdredacteur gaat functioneren. Ook wil Reindonk haar vrijwilligers
meer betrekken bij het aansturen van de omroep.

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

Toen eind 2016 aan het licht
kwam dat de voormalige directeur
Pieter Janssen op een aantal punten
ernstige steken had laten vallen heeft
het bestuur van Omroep Reindonk de
organisatie tegen het licht gehouden
en een aantal wijzigingen door
gevoerd. “Na een lastige periode,
waarin het dienstverband met de
directeur werd beëindigd, heeft
Reindonk zich over zijn toekomst
gebogen en een aantal beslissingen
genomen om de omroep door te kun
nen ontwikkelen”, aldus het bestuur.

In plaats van een gecombineerde
functie directeur/hoofdredacteur wil
de omroep deze nu scheiden en gaat
op zoek naar een aparte directeur en
hoofdredacteur. “De vacature voor
directeur wordt deze week opengesteld
en de functie van hoofdredacteur wordt
intern ingevuld”, aldus het bestuur.
Ook is er ruimte voor een redacteur.
“Op deze manier zijn we in staat door
te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling
financieel mogelijk te maken worden
onder andere gesprekken met de
gemeente gevoerd om de samenwer

king, bijvoorbeeld op het gebied van
beeldcommunicatie, te intensiveren.”
Daarnaast heeft het bestuur beslo
ten de vrijwilligers meer te betrekken
bij het aansturen van de omroep. Er is
inmiddels een coördinatorenoverleg,
waarin de coördinatoren tv, radio, tech
niek en interne zaken zitten. Samen
met de directeur en de hoofdredacteur
gaan zij op deze wijze de lijnen van de
omroep en de programmering mede
uitzetten. De Stichting Nederlandse
Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
heeft inmiddels de plannen voor

een streekomroep geconcretiseerd.
Omroep Reindonk is samen met de
omroepen in Bergen, Gennep, Venray,
Venlo en Peel en Maas ingedeeld in
streek 55. Reindonk gaat de komende
jaren investeren in de vorming van de
beoogde streekomroep. “Dat maakt
de omroep sterker en is een stevige
basis voor de doorontwikkeling, die
wij voorstaan. Uiteraard moet daarbij
de lokale identiteit van Reindonk als
omroep voor de gemeente Horst aan
de Maas binnen de streekomroep
gewaarborgd worden.”

Raad van State: Kerkveld II mag doorgaan
De geplande woningbouw aan het Kerkveld in Swolgen mag doorgaan. Tegen de bouwplannen was door enkele
omwonenden bezwaar ingediend. De Raad van State heeft deze bezwaren deels ongegrond verklaard, waardoor er
dit jaar nog met de bouwwerkzaamheden gestart kan worden.
In juli vorig jaar werd het bestem
mingsplan Kerkveld II door de gemeen
teraad van Horst aan de Maas vastge
steld. De dorpsraad van Swolgen is al
enkele jaren bezig met het realiseren
van nieuwe koopwoningen in het dorp.
Het gebied Kerkveld II werd in samen
werking met gemeente Horst aan de
Maas benoemd tot de meest geschikte
locatie voor de nieuw te bouwen koop
woningen. In het plan is ruimte voor

twintig woningen met een uitbreiding
van nog eens vijf extra. Volgens de
bezwaarmakers is er geen behoefte aan
zoveel woningen in het dorp. Daarnaast
voeren zij aan dat er andere plekken
in het dorp beter geschikt zijn voor de
woningbouw, waaronder het perceel
met gebouwen van de Boerenbond.
Gemeente Horst aan de Maas geeft aan
dat volgens de Regionale Structuurvisie
er voor de periode 2014-2024 behoefte

is aan ongeveer dertig extra woningen.
De alternatieve locaties zijn volgens
haar niet geschikt, onder meer omdat
de gemeente dan eerst gronden
moet aankopen en dit past niet in de
begroting. Gemeente Horst aan de
Maas moet het bestemmingsplan op
één punt aanpassen. In het voorlopige
ontwerp werd de westzijde van het
plangebied aangemerkt als een groen
zone, met voor het College van B&W de

mogelijkheid om dit in de toekomst te
wijzigen naar de bestemming wonen.
Op verzoek van een omwonende
heeft ook de zuidzijde de bestem
ming groenzone gekregen. Daarbij is
echter ook de w
 ijzigingsbevoegdheid
van het college in meegenomen.
De omwonende maakte daar bezwaar
tegen. De gemeente liet tijdens de
rechtszaak weten zich niet te hebben
gerealiseerd dat de wijzigingsbevoegd
heid ook daarvoor gold. In samenspraak
met de gemeente heeft de rechtbank
besloten dit deel van het bestemmings
plan te vernietigen.
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Tweede Kamerverkiezingen

‘Het gevoel dat politici
niet willen samenwerken’

Lekker puntjes scoren

André Rozendaal uit Horst is één van de drie kandidaten uit de gemeente Horst aan de Maas die meedoen aan
de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart. Rozendaal zet zich in voor De Burger Beweging, één van de
nieuwe partijen. Raymond Knops (CDA) en Birgit op de Laak (PvdA) zijn de andere twee kandidaten.

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

Crist Coppens
Alleen dinsdag 14 maart 2017

Verse worst
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94
Rozendaal werkt in het dagelijks
leven als psycholoog. Door zijn kennis
in de psychologie en in de financiële
wereld, werd hij gebeld door iemand
in zijn netwerk of hij interesse had
om zich de komende verkiezingen
voor De Burger Beweging in te zetten.
“Ik was meteen enthousiast. Het is een
enorme eer om voor een partij uit te
komen. Eén van de punten waarvoor
ik me bij De Burger Beweging in
ga zetten is het verbeteren van het
moreel leiderschap in de Tweede
Kamer. Er heerst altijd een spanning
tijdens debatten. Politici proberen
elkaar onderuit te halen met details
en soms wordt er zelfs gescholden. Ik
heb het gevoel dat politici niet willen
samenwerken. Samen met De Burger
Beweging wil ik dat er niet meer
wordt aangevallen, maar dat er wordt
samengewerkt. Dit is niet alleen goed
voor jezelf, maar ook voor anderen.”
De Burger Beweging geeft ruimte
aan vernieuwende initiatieven die

oplossingen bieden voor de vele
uitdagingen in onze samenleving.
Rozendaal geeft een voorbeeld bij de
inkomstenbelasting: “Al jaren ont
staan er discussies over dit onderwerp
tijdens de verkiezingen. Volgens De
Burger Beweging kunnen we het hele
systeem omgooien en een compleet
nieuw stelsel voorstellen. Voor velen
klinkt dit als een hele grote stap, maar
waarom niet? We moeten ervan bewust
worden dat we ook een andere koers
op kunnen gaan in plaats van iedere
keer een aanpassing aan de bestaande
systemen.”
Rozendaal hoopt op drie tot vier
zetels met zijn partij te verkrijgen.
“Met één zetel ben ik al blij, dan
hebben we zeker wat te zeggen. Je
mag dan altijd de interruptiemicrofoon
pakken en je mening uiten. We hopen
zo ons beeld de Kamer in te krij
gen.” In de peilingen staat De Burger
Beweging op nul zetels. “Tja, dat zijn
maar peilingen. Die hebben er elke edi

tie naast gezeten. Het probleem voor
ons is dat we ondergesneeuwd worden
door de grotere partijen. Die krijgen
veel meer media-aandacht. Wij zijn
tevens allemaal vrijwilligers en we
hebben weinig geld tot onze beschik
king.”
De kandidaten van De Burger
Beweging zijn ingedeeld op
alfabetische volgorde, op voornaam.
Zo staat Ad Vlems op nummer één en
staat Rozendaal op nummer drie. Als de
partij zetels krijgt na de verkiezingen,
wordt gekeken wie het beste in staat
is om zich te settelen in de Tweede
Kamer. “Ik ben zeker bereid om één
van de stoelen te vullen in Den Haag.
Eerst eens zien wat de verkiezingen
ons brengen.” De boodschap van
Rozendaal is om eens naar een andere
koers te kijken. Hij wil de stemmers
de volgende raad meegeven: “Kijk
niet alleen naar de grote partijen.
Stem waar je echt voor staat en stem
met je hart.”

‘Luchtvervuiling verhoogt kans
longontsteking’
Mensen die in de buurt van een pluimveebedrijf wonen, hebben 11 procent meer kans op een longontsteking.
Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit van Utrecht/UMC Utrecht.
Bekend was al dat er in de
omgeving van pluimveebedrijven
een verhoogd risico was op longont
steking, zeggen de onderzoekers.
”Maar wij hebben nu ook vastgesteld
dat luchtvervuiling de meest voor de
hand liggende oorzaak is van deze
longontstekingen. Omwonenden blij
ken veel meer pneumokokken in hun
keel te hebben, dat zijn bacteriën die
een longontsteking kunnen veroor

zaken. Zij hebben daardoor dus meer
kans om ziek te worden.” Het onder
zoek werd uitgevoerd in Noord-Brabant.
In een reactie zegt André Vollenberg
namens Behoud de Parel, die al jaren
strijdt tegen de komst van een Nieuw
Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst:
“Dit onderzoeksresultaat is een beves
tiging van een van de problemen uit
de sector en baseert zich op één facet,
namelijk tot een straal van 1 kilometer.

Het zegt niets over de effecten op
de wijdere omgeving en andere
gevolgen van fijnstof behalve long
ontstekingen.” Vollenberg geeft aan
dat het onderzoek besproken wordt
in de ledenvergadering. “ De politiek
moet er in eerste instantie mee aan
de slag. Gebeurt er van daar uit niets
dan zullen we vanuit de landelijke
groeperingen waarschijnlijk nadere
stappen overwegen.”

www.coppens.keurslager.nl

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Stichting Omroep Reindonk is de lokale publieke media-instelling
van Horst aan de Maas. De omroep heeft goede kijk- en luistercijfers en is prominent aanwezig op internet en de sociale media.
De omroep brengt naast een diversiteit aan programma’s
dagelijks het lokale nieuws via al haar mediakanalen.
Het bestuur van Omroep Reindonk zoekt een:

directeur

voor 20 uren per week

Wij zijn op zoek naar een directeur, die ervaring heeft als
leidinggevende en goed kan omgaan met vrijwilligers. Hij/zij zal
als eindverantwoordelijke de omroep leiden. Affiniteit met
Horst aan de Maas is een vereiste. Hij/zij is samen met de
hoofdredacteur het gezicht van de omroep naar buiten.
Hij/zij beschikt over commerciële kwaliteiten.
De hoofdtaken van de directeur zijn het aansturen van de
organisatie, het financiële management en het organiseren, leiden
en uitvoeren van de commerciële activiteiten van de omroep.
Inlichtingen
Voor inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met
Bert van Valburg, directeur a.i. op tel. 06-42138866.
Sollicitatie:
Belangstellenden kunnen via mail hun sollicitatiebrief met cv tot
en met 20 maart 2017 sturen aan het bestuur van Stichting Omroep
Reindonk, t.a.v. dhr. Bert van Valburg (directie@reindonk.nl).
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Kandidaten Horst aan de Maas

In de race voor Expeditie Robinson
Dit jaar mogen er voor het eerst sinds acht jaar weer niet-BN’ers meedoen aan het RTL-programma Expeditie Robinson. Zowel Juul van Berlo (21) als Alan Daud (28) uit Horst besloten de
uitdaging aan te gaan. Nu verzamelen ze stemmen om één van de vier niet-bekende Nederlanders te worden die mee mogen op expeditie.
Iedereen die zich opgeeft moet een
promotiefilmpje maken en op basis van
publieksstemmen, die via de website
van Expeditie Robinson geplaatst
kunnen worden, worden er vijftig
geselecteerd. Een vakkundige jury
selecteert nog eens vijftig kandidaten
uit de promotiefilmpjes. Die twee
groepen gaan op screeningsweekend,
waar uiteindelijk vier gelukkigen
worden uitgekozen om mee op
expeditie te gaan.
Juul van Berlo en haar familie
waren altijd al Robinson-fans. “Ik kan
me nog herinneren dat we vroeger
langer op mochten blijven om Expeditie
Robinson te kijken,” lacht ze. “En
dat ik toen al bij alle proeven die de

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

deelnemers deden dacht: wat zou het
gaaf zijn als ik dat een keer mocht
doen.” Toen Juul hoorde dat er bij de
komende editie van Robinson ook
weer vier niet-bekende Nederlanders
meedoen, heeft ze dan ook niet lang
getwijfeld: “Ik kreeg het niet uit mijn
hoofd. Op de woensdag na carnaval
ben ik samen met een vriendin naar de
Kasteelse Bossen gegaan en hebben
we het filmpje opgenomen. Toen zei
die vriendin nog: ‘Het zou wel leuk zijn
als we vanavond al 200 stemmen heb
ben,’ maar dat leek mij nogal onwaar
schijnlijk.” Die avond was Juul de 200
stemmen echter al gepasseerd en een
dag later werd een deel van haar film
pje uitgezonden bij RTL Boulevard. Nog

zonne
klaar
Reparatie en onderhoud
van rolluiken
Ron van Gool
06 202 88 600

Turning Technic is toeleverancier van fijn-mechanische onderdelen
welke worden vervaardigd in kleine tot middelgrote series.
De productie van deze onderdelen geschiedt met behulp van een
zeer modern machinepark. De hoogstaande kwaliteit van onze
producten en de organisatie staat hierbij centraal. Momenteel zijn
we met een prima team van 16 gemotiveerde mensen, welke hun
werkzaamheden in dagdienst vervullen. Turning Technic is een
dynamisch bedrijf welk een gestage groei doormaakt.
Mede in verband met deze groei zijn wij op zoek naar
enthousiaste mensen in de functie van:

CNC-Draaier m/v

Juul van Berlo
steeds is ze in de race voor een plekje
in het programma.
“Ik ben altijd al een avontuurlijk
type geweest,” vertelt Juul. “Ik ben
bloedfanatiek en een echt buitenmens.
Bovendien daag ik mezelf graag uit
en Robinson zou zeker een uitdaging
zijn.” Enige ervaring met overleven in
de natuur heeft Juul al. “De afgelopen
jaren ben ik veel op avonturenvakan
ties geweest. Naar IJsland bijvoor
beeld en ik heb bergen beklommen
in Slovenië en rondgetrokken door
Duitsland met alleen een fiets en een
tentje.” Naast het avontuurlijke is Juul
erg actief. Ze volgt fitness-groepslessen,
zwemt bij HZPC, wandelt veel en
mountainbiket zo nu en dan.
Juul staat op het moment dat het
interview plaatsvindt qua stemmen nog
op een 32e plaats, wat betekent dat ze
tot nu toe in ieder geval al mee op het
screeningsweekend mag. Stel nou dat
het niet lukt met Expeditie Robinson,
dan gaat Juul het avontuur echter
ergens anders aan. “Ik wil al heel lang
graag een jaar alleen gaan reizen.
Nu met Robinson heb ik dat nog even
uitgesteld, maar Zuid-Amerika of China
lijken me prachtige bestemmingen voor
een soloreis.” Natuurlijk wil ze er wel
voor gaan, want Expeditie Robinson zou
voor Juul een droom zijn die uitkomt.

Uw profiel
•
•
•
•

Opleidingsniveau MBO met minimaal 5 jaar ervaring;
Affiniteit met draaien/frezen;
Geen 8 tot 5 mentaliteit;
Nauwkeurig, zowel zelfstandig en als in teamverband kunnen
werken.

Wij bieden
• Een zelfstandige en verantwoordelijke job;
• Een leuke inventieve afwisselende baan binnen een dynamische
onderneming;
• Passende salariëring;
• Werken met een modern machinepark;
• Goede secundaire arbeidvoorwaarden;
• Mogelijkheden tot opleiding(en).
Nadere inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de
heer P. Kupers
Turning Technic, De Hulst 3A, 5807 EW Oostrum.
Tel.: 0478 – 58 29 89, E-mail : p.kupers@turning-technic.nl

www.turning-technic.nl

Alan Daud

“Ik heb goede hoop dat ik bij de laatste
vijftig kom,” zegt ze. “En dat zou echt
al zó vet zijn!”
Alan Daud: “Vanaf het moment
dat ik hoorde dat je je dit jaar op kon
geven voor Expeditie Robinson, wist
ik dat ik mee moest doen. Hier ben ik
voor gemaakt.” De 28-jarige Horstenaar
studeert op dit moment af aan de
opleiding Small Business & Retail
Management in Eindhoven. “Mijn leven
ziet er momenteel als volgt uit:
afstuderen, werken bij De Lange Horst
en Venlo en de Primark in Eindhoven,
thaiboksen, fitnessen en als ik nog tijd
over heb afspreken met vrienden.”
De eerste twaalf jaar van zijn leven
woonde Alan in Iraaks Koerdistan.
“Daar was het leven heel primitief,
we moesten een paar kilometer lopen
voor water. Ik heb daar heel veel van
geleerd. Als ik die periode heb ik over
leefd, dan kan ik Expeditie Robinson
ook aan.” In 2000 vluchtte het gezin
naar Nederland. “Saddam Hoessein
was aan de macht en mijn ouders
wilden een betere toekomst voor hun
kinderen.” Zijn ouders leerden Alan en
zijn broers en zussen dat ze datgene
moeten doen waar ze zich vrij door
voelen. “Zie, proef, hoor en voel de
wereld. En dat doen we allemaal.
Voor mij hoort daar meedoen aan

Expeditie Robinson bij. Ik wil mensen
laten zien dat alles mogelijk is. En het
lijkt me ontzettend gaaf om mee te
doen aan het programma waar we hier
thuis altijd al met z’n allen naar kijken.”
Stel dat hij door mag naar het
screeningsweekend en uiteindelijk
écht mee kan doen met de expeditie,
dan wil hij een tussenweg vinden
in het survivallen en het spelen van
het spel. “Kijk maar naar Bertie, die
vorig jaar meedeed. Zij was een
echte survivaller die met niets kon
overleven. Ik zou het spel zoals haar
willen spelen, maar dan ook nog meer
focussen op de proeven.” Fysiek moet
zo’n expeditie dan ook helemaal
goed komen, schat Alan in. “Ik ben
avontuurlijk en sport veel. Het men
tale stuk wordt voor mij meer een
uitdaging. Ik vraag me af hoe ik in zo’n
groep met onbekenden functioneer.
Ik lijk altijd heel vrolijk, maar ik heb
ook af en toe echt een moment voor
mijzelf nodig. Ik kan het eigenlijk met
de meeste mensen wel goed vinden,
ook omdat ik van iedereen die ik
tegenkom zoveel mogelijk wil leren.”
Wilskracht is volgens Alan heel belang
rijk. “Het begint allemaal bij jezelf: hoe
graag wil je het? Je moet jezelf zoveel
mogelijk motiveren. Ik ga er alles aan
doen om geselecteerd te worden.”
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Vrijwilliger

Resultaten lezersonderzoek

Herdenkingsboom geplant HALLO blijft
voor Herman Graste
goed scoren
In Meerlo is zondagochtend 5 maart een herdenkingsboom voor Herman Graste geplant bij de Johannes de
Doperkerk in Meerlo, daarnaast is ook een bijbehorend schildje onthuld. De boom en het schildje herinneren aan
het vrijwilligerswerk van Herman voor de kerk en de plaatselijke koren. Herman Graste is op 28 januari 100 jaar
geworden en is op 8 februari overleden.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Nieuwsblad HALLO Horst aan Maas wordt nog steeds goed gelezen en
hoog gewaardeerd. Dat blijkt uit het lezersonderzoek dat uitgeverij
Kempen Media onlangs uit liet voeren. De inwoners van Horst aan de
Maas waarderen het nieuwsblad met een gemiddelde 7,7.
Bijna alle huishoudens in Horst
aan de Maas kregen een enquête
thuisgestuurd. Ook online kon de
enquête worden ingevuld. Uit het
onderzoek kwam naar voren dat
96 procent van de inwoners van Horst
aan de Maas (vanaf 15 jaar) de HALLO
wekelijks leest. Vooral de rubrie
ken nieuws, familie, geplukt en de
gemeentepagina worden goed gele
zen. Ook op actualiteit en diversiteit
van berichten scoort HALLO Horst aan
de Maas een ruime voldoende: 7,6 en
7,5. De uitstraling van HALLO scoort
zelfs bijna een acht.

Verbeterpunten
In 2010 en 2013 deed Kempen
Media ook al onderzoek naar het
nieuwsblad. Hieruit blijkt dat het
bereik van HALLO constant hoog
blijft. Ook de waardering blijft op een
vergelijkbaar niveau. Er blijft echter
ook ruimte voor verbetering, blijkt uit
Na de hoogmis in de Johannes
de Doperkerk in Meerlo werd de
boom onder toeziend oog van de
familie Graste, het kerkbestuur en
de leden van het Meerlo’s Gemengd
Koor geplant. Er werd ook een woord
van dankbaarheid gesproken voor
alles wat Herman voor de kerk heeft
betekent. De boom staat naast het
Indiëmonument en wordt vergezeld
door een schildje.
Herman deed alles wat hij voor
de kerk deed pro deo. Zijn familie
omschrijft hem als een hele intelligente
en betrokken man en bovendien was

hij een fijn mens. “Het is jammer dat
hij de planting van de boom niet zelf
mee heeft kunnen maken. Maar we
zijn blij dat we hem zo lang in ons
leven mochten hebben”, aldus zijn
nabestaanden.
Van 1986 tot 2009 was Herman
organist en dirigent van het Sint
Goar- en dameskoor. Daarnaast was
hij ook dirigent van het Meerlo’s
Gemengd koor en heeft hij het latere
Gregoriaanse koor steeds begeleid op
orgel. Voordat Herman vrijwilligerswerk
ging doen in Meerlo heeft hij al orgel
gespeeld in meerdere kerken in Venlo

en later in de Vredeskerk in Venray.
Dit alles overigens ook pro deo.
In 1986 heeft Herman de Pauselijke
onderscheiding ‘Pro Ecclesia Pontifice’
gekregen: een onderscheiding voor
bewezen diensten aan de Roomskatholieke kerk. In 2004 kreeg hij de
hoogste carnavalsonderscheiding,
de ‘Zilvervos’ uitgereikt door
carnavalsvereniging De Vöskes. In 2006
werd de toen 89-jarige Herman
onderscheiden met het ereteken van de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging:
een onderscheiding voor bijzondere
diensten op regionaal of lokaal niveau.

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

het onderzoek. Lezers zouden graag
zien dat alle kernen evenveel aan bod
komen in het blad. Ook hebben lezers
behoefte aan gevarieerde artikelen
met meer context. Daarnaast wil een
deel van de lezers nog meer aandacht
voor verenigingsnieuws.

Blijven aanscherpen
Uitgever Eric van Kempen van
Kempen Media: “We zijn blij dat
HALLO Horst aan de Maas de afge
lopen acht jaar een vaste waarde in
de gemeenschap heeft verworven
en deze waarde kan handhaven. De
cijfers van de onderzoeken uit 2010,
2013 en dit jaar, zijn redelijk vergelijk
baar. Dat is een goed teken. Door
regelmatig onderzoek uit te blijven
voeren naar de kwaliteit van het
nieuwsblad, kunnen we blijven aan
scherpen en verbeteren. Zo zorgen we
ervoor dat we een relevante speler
blijven in Horst aan de Maas.”

zondag
12 maart open
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Aubrieta

Aubrieta gracilis
‘Kitte’. Ø 11 cm. 3 stuks 5.97
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Manege Wieneshof,
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BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Balgooien in Horst aan de Maas
Zondag na carnaval staat Horst aan de Maas traditioneel in het teken van balgooien. Zo ook
op zondag 5 maart in onder meer America, Horst en Melderslo. Onder andere de boerenbruidsparen
gooiden snoep en sinaasappels naar de jeugd.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor het warme medeleven
dat wij hebben ondervonden na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Jeanne Tielen-Rijs
Uw aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve woorden
en kaarten hebben ons erg goed gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.

Bezige handen, nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust, met lichaam en geest
vaak zullen we denken aan wat is geweest
Heden overleed, zacht en kalm, mijn lieve man,
ôzze pap en opa

Harrie, kinderen en kleinkinderen

Jan Lucassen

Tongerlostraat 30, 5975 NC Sevenum

“Jan vaan den EDAH”

Sevenum, maart 2017

Miek Lucassen-Derix
Je hebt nu rust gevonden
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Frankie †
Francie en Joan
Patty
Petra en Peter
Mandy, Daan en Sharon, Lauwke

Wilma Verlinden-Gruntjens
† Grubbenvorst,
28 februari 2017

Horst, 7 maart 2017
Hoofdstraat 6, 5961 EZ Horst

Grubbenvorst: Wilma
Horst: Eric en Nicole
Sven en Meggy
Djamilla

We zullen Jan voor het laatst in ons midden hebben
op zaterdag 11 maart a.s. om 10.30 uur tijdens de uitvaartdienst
in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst
waarna wij hem te rusten zullen leggen op het r.-k. kerkhof
te Horst.

Horst: Marcel
Aik
Pam en Ryan
Correspondentieadres:
Burg. van Kempenstraat 47, 5971 AB Grubbenvorst
Het afscheid van Wim heeft inmiddels plaatsgevonden.
Wij danken u voor het medeleven ondervonden na het
overlijden van Wim. Onze speciale dank gaat uit naar de
zorgverlening van het Groene Kruis en dokter van den Heuvel.

Wij danken iedereen voor de overweldigende en
hartverwarmende belangstelling die we mochten ontvangen
na het overlijden van

Wies van Lipzig-Keijsers

In plaats van bloemen zouden wij een gift voor de VPTZ,
de Vrijwillige Pallatieve Terminale zorg, ook op prijs stellen.
Hiervoor zullen achter in de kerk bij het condoleanceregister
collectebussen staan.
Langs deze weg willen wij ieder bedanken
die de afgelopen 13 jaar heeft bijgedragen aan de fijne zorg
die ôzze pap heeft mogen ontvangen.
Voor de uitvaartdienst bestaat de mogelijkheid
het condoleanceregister te tekenen.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen
dan vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te aanvaarden.

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies.

De vele blijken van medeleven na het overlijden van

Jan Schut

Fam. van Lipzig

hebben ons diep ontoerd en ons goed gedaan.
Daarvoor onze grote dank.
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.

Uw tuin? Mijn zorg!
Voor alle werkzaamheden in en
rondom uw tuin, bent u hier aan het
juiste adres. Jarenlange ervaring.
Deskundig advies en deskundige
uitvoering. Bel: 06 52 62 47 14.

Riky Schut-Hakvoort
kinderen en kleinkinderen
Lottum, 6 maart 2017

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Gratis WOZ bezwaar. Gratis WOZ
bezwaar maken? Wij doen het
vakkundig voor u. Afgelopen jaar ruim
80% succes. Groengoed makelaardij
077 398 75 76 info@groen-goed.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm., tel. 06 24
19 24 01, Businesscentrum Horst.

Schilder nodig? JBSchilderwerken.
Degelijk, betrouwbaar met overleg.
Voor een vrijblijvende offerte.
Tel. 077 475 09 80 – 06 11 35 09 70
Belfeld.

Carolien †

echtgenoot van

Leuke workshops bij Zonder gum.
Carnaval is voorbij, dan is ‘t nu tijd
voor een leuke workshop of cursus.
De website van Zonder gum staat er
vol mee!! Zoek je iets bijzonders? Meld
je bij Helmie v.d. Riet 06 20 78 83 13
of info@zondergum.nl

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

Peter en Heidy
Britt, Flynn

Wim Verlinden

Venlo,
25 mei 1945

† 7 maart 2017

Wil en Lieke

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, maar
zeker ook dat verder lijden hem bespaard is gebleven,
hebben we in liefde losgelaten mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en trotse opa

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Te koop tulpen in diverse kleuren.
Geopend van ma. t/m za. Gesloten
van 12:00u tot 13:00u. Pubben C.V.
Helenaveenseweg 8B Sevenum.

echtgenoot van

*1 november 1935

Workshop begrijpend lezen VO
3 lessen op 18, 25 maart en 1 april.
Verbeter je punten voor teksten.
Leer hoe je teksten beter kunt
begrijpen. Kosten 90,00. Reach Up ook
voor andere leerproblemen.
T: 06 50 27 19 73 info@reachup.nl

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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We zijn ontzettend trots op de geboorte van onze kanjers



Stef en Guus*

Geluk en verdriet kunnen niet dichter bij elkaar liggen.
Lieve Stef, welkom op de wereld. Lieve Guus*, welkom in ons hart.
Geboren op 19 februari 2017
Frank en Marjolein Cuijpers-Kuenen
Sef van Megenlaan 40, 5872 AW Broekhuizen

Geboren

Joos

Geboren
1 maart 2017

27 februari 2017
Zoon van Sergej Lojko
en Lotte Verdellen
Zwaanen Heike 8
5973 PV Lottum

Dochter van Niek Jans
en Maartje Driessen
Stuksbeemden 149
5961 LL Horst

Hoera!

Geboren
2 maart 2017

Lisa

Soof

Hallo knappe vent,
wij zijn blij dat je er bent

Job

Johanna Susanna

25 februari 2017

Dochter en zusje van
Twan, Agnes & Daan
Driessen-Baltussen
Frans Halsstraat 7
5961 AS Horst

Zoon van
Evelien Minten
en Frank Jochems

Hallo lieve mensen,
Bedankt voor de vele kaarten,
bloemen en lieve woorden.
Het was een
onvergetelijk feest!

Jo en Truus Arts-Naus
Francois, Mieke, Ilze, Robert
Jens, Giel, Sem, Siep en Pleun

Healing crème – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend. Info:
www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Ouder Event SvS. Xtra4people
11 maart: ‘’Schatten voor Schatten’’
Ouder Event, bewust communiceren
met kinderen! www.xtra4people.nl,
facebook, Maryse 06 51 78 70 32.
Gezocht: poetshulp. Wij zoeken een
ervaren poetshulp voor de dinsdagof vrijdagmorgen (in de even weken)
in een Hegelsoms huishouden.
Bel 398 11 07 voor meer info.
Leuke workshops bij Zonder gum.
Carnaval is voorbij, dan is ‘t nu tijd
voor een leuke workshop of cursus.
De website van Zonder gum staat er
vol mee!! Zoek je iets bijzonders? Meld
je bij Helmie v.d. Riet 06 20 78 83 13
of info@zondergum.nl
NU..Man (67). Ik bied mij aan voor
de vrije tijd (wandelen, winkelen,
fietsen, chauffeur enz) Mo-Fr.
Tel. 06 44 84 09 27.

Ranonkelstraat 55
5644 LB Eindhoven

‘Lezen is basis voor zelfontplooiing’
“Onze dienstverlening moet steeds
klantgerichter worden. Hiervoor is
het noodzakelijk dat we een goed en
open contact onderhouden met leden,
potentiële leden en opdrachtgevers.
Als we goed naar hun wensen luisteren,
kunnen we ook echt maatwerk bieden.”
Het voortbestaan van de bibliotheken
is niet meer zo vanzelfsprekend als
jaren geleden. “Lang was de bieb
de enige bron van informatie voor
mensen. Dat is met de komst van
internet veranderd.” Toch blijft er
altijd vraag naar fysieke boeken,
verwacht Hendriks. “De populariteit
van e-books stijgt de laatste jaren
niet meer zoveel en mensen willen
toch graag een fysiek boek om in te

snuffelen. Daarnaast zie je dat de
jeugd steeds meer gaat lezen. Onze
uitdaging is om die jeugd ook aan het
lezen te houden. Want daarmee creëren
kinderen, al vanaf de peuterleeftijd,
een goede uitgangspositie om te
kunnen participeren in een informatiesamenleving die zich in een enorm
tempo ontwikkeld.”
In zijn nieuwe functie krijgt
Hendriks ook te maken met de vraag
of de bibliotheek op termijn naar het
vernieuwde Gasthoês gaat verhuizen.
“Het idee van een multifunctionele
accommodatie is in veel opzichten een
goede oplossing voor verenigingen
en instellingen om te overleven, niet
alleen hier maar in heel Nederland.

Uit

Horst
aan de
Maas

Tegenwoordig woont Peter met zijn vrouw Anja (46)
en hun dochters Mariken (14) en Kirsten (12) in Gouda.
Omdat Peter zijn studie in Utrecht begon op het moment
dat het gezin naar Horst verhuisden noemt hij zichzelf een
‘weekendHorstenaar’. “We zijn in Horst gaan wonen toen
ik Internationale Betrekkingen ging studeren. In de week
enden en in de vakantie kwam ik dan naar Horst, maar ik
zat op kamers in Utrecht.”

Te koop viooltjes, bosviooltjes,
madeliefjes en hangpotten. Tevens
potgrond. H. Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 398 29 22/06 54 30 69 64.
Pedicure bij u thuis.
Pedicurebehandeling bij u thuis voor
€ 25,-. Maximale duur 45 minuten.
Bel voor een afspraak 06 11 88 61 38.
Ambulant Pedicure Dorothé Roeven.

Identiteit

Wie heeft mijn groene parka met
bontkraag aan de muts meegenomen
carnavalszaterdag bij de Wingerd in
Sevenum? Bel 06 27 48 67 50.
Valise Atelier & Natuur.
Voorjaarworkshops vegetatief
vormgeven, data in de agenda.
Schilderworkshops en workshops voor
grote en kleine groepen. Er valt veel
te doen en te beleven in ons atelier.
Info www.valise.nl of 06 12 69 79 35.
Gezocht interieurverzorgster.
Gezocht voor 2 u/pwk op dinsdag
of donderdag interieurverzorgster.
Meer info tel. 06 46 17 72 36.
Onthaasten en ontspannen met
massage. www.mayproosten.nl.
Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, behang- en texwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
Leegverkoop Stervideotheek.
Medio april stopt Ster Videotheek
Horst. Foto Geurts en Telefoonmaken.
nl verhuizen dan naar Kerkstraat 2
in Horst. Wij verkopen nu al onze
huurfilms! Ben er snel bij, want
op=op!!! Tel. 077 398 78 55.

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Huurwoning te huur 2 onder 1 kap,
per 1 april. Pr. Margrietstr. 29 Horst.
Tel. 06 51 27 67 06.

Bambino

Te koop gevraagd: Oud Horst in het
nieuws compleet, deel 1 t/m 9.
Tel. 077 398 42 97.

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Peter Fasol

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Peter Fasol, opgegroeid in Horst, maar
inmiddels uit Gouda.

Gevraagd krielkippen, 1 haan en
3 hennen. Tel. 06 20 53 19 61 /
077 398 19 17.
Tk gevraagd landbouwmach.
o.a. ploegen-frees-weidebloterweisleep-schudder-hark-maaier-kippermesttank-mestverspeider-tractor-veepaardentrailer enz. 06 19 07 69 59.

Ook voor een bibliotheek kan het
voordelen hebben op het gebied
van verbindingen maken met
partners. Wel plaats ik op dit moment
vraagtekens bij de haalbaarheid van
het plan van de gemeente. Ik vraag mij
af of het project met 12,5 miljoen euro
helemaal gerealiseerd kan worden.
Het gaat namelijk niet alleen om een
verbouwing, renovatie en uitbreiding,
maar ook over infrastructuur.” Hendriks
noemt de situatie paradoxaal voor
de bibliotheek. “We erkennen de
potentiële meerwaarde, maar voor ons
bestaat er geen directe noodzaak om te
verhuizen. Een eventuele verhuizing zou
voor ons dan ook vooral een investering
in de gemeenschap betekenen.”

Peter (48) is op zijn negentiende in Horst komen
wonen omdat zijn vader Romé Fasol hier burgemeester
werd. Daarvoor woonde Peter acht jaar in Nistelrode,
waar Romé ook burgemeester was, en dáárvoor twaalf
jaar in Valkenswaard, waar zijn vader wethouder was.

“Ik vond Horst een heel leuk dorp. In de vakanties
deed ik altijd vakantiewerk in de kas, komkommers en
augurken plukken. Dat vond ik heel aardig werk. Maar
wat ik me vooral kan herinneren is carnaval. Daar kon ik
echt van genieten. Dat is voor mij ook wel typisch Horst.
Daar spreekt een identiteit uit. Hier in Gouda bestaat
carnaval eigenlijk niet. Er is wel een kleine carnavals
vereniging. Maar op straat leeft het niet. Ik kom soms nog
wel naar Horst om daar carnaval te vieren. Maar dat lukt
ook niet altijd.”
In 2002 werd het voor particulieren mogelijk om een
.nl domein vast te leggen. Peter heeft toen meteen Fasol.
nl vastgelegd. De interesse die hij heeft in geschiedenis
en genealogie kon hij op deze website uiten. “Mijn eerste
website had ik zelf in elkaar geknutseld. Er stonden drie
of vier pagina’s op en verder gebeurde er niets. Een jaar
of zes geleden heb ik er een blog van gemaakt. Daardoor
werd het een activiteit en kon ik er steeds nieuwe dingen
opzetten. Mijn vader schrijft ook wel eens wat. Samen zijn
we de twee grootste leveranciers. Het is ondertussen een
hele brede website over verschillende geschiedenis gere
lateerde onderwerpen. Maar genealogie is het zwaarste
punt. De bezoekcijfers blijven groeien, helemaal in het
begin waren de enige bezoekers mijn ouders en ik zelf.
Afgelopen maand werd de website 15.000 keer bekeken.”
Nadat Peter zijn studie in Utrecht had afgerond
woonde hij een aantal jaar in Den Bosch. Toen hij een
baan kon krijgen bij het ministerie van Financiën in
Den Haag en zijn vrouw in Utrecht kon gaan werken,
verhuisden ze naar Gouda. “Ik had toen eigenlijk geen
binding met Gouda. Maar ik woon daar nu bijna twintig
jaar. En mijn twee dochters zijn hier ook geboren.
Dan komt die binding vanzelf wel. Gouda is heel anders
dan Horst. Het is een grote stad en het is, qua cultuur,
protestants. Horst is daarentegen een katholiek dorp.
Maar het grootste verschil is wel de directheid. In Holland
zijn mensen heel direct, ze zeggen meteen wat ze vinden.
Dat is wel iets waar je aan moet wennen. Maar het is
duidelijk en dat kan ook een voordeel zijn.”
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Gevonden voorwerpen

Burgemeestersstoel Grubbenvorst
Horst aan de Maas kent een rijke geschiedenis die al heel wat bijzondere vondsten heeft opgeleverd. Op
verzoek van HALLO Horst aan de Maas doken plaatselijke heemkundeverenigingen hun archieven in en maakten
een selectie uit hun ‘gevonden voorwerpen’. In deze aflevering: de burgemeestersstoel uit Grubbenvorst.

wegens plaatsgebrek gehouden in
het gemeenschapshuis ’t Haeren.
In 1967 werd het gemeentehuis
uitgebreid met een houten noodbouw
en werden de vergaderingen weer
in het gemeentehuis gehouden. Het
is niet bekend of deze stoel toen
nog werd gebruikt. In 1972 werd
er ook nog een houten raadszaal
aangebouwd, waar deze stoel niet
meer werd gebruikt. Wel werd de stoel

nog gebruikt bij de installatie van
de verschillende burgemeesters.
In 1982 werd besloten het
gemeentehuis grondig te renoveren
en de houten noodgebouwen te
vervangen door de nieuwbouw.
De burgemeestersstoel verdween
toen definitief naar het historisch
archief.
Bron: Historische Kring Grubbenvorst
Lottum

De installatie van burgemeester Emile van Leent
in 1962 met op de achtergrond de burgemeestersstoel
Wanneer burgemeester Kees
van Rooij een vergadering voorzit
zit hij op een zelfde stoel als de rest
van het college. Een stoel zonder
al te veel poespas, zoals je die in
meerdere vergaderruimtes aantreft.
Hoe anders was dat een pakweg
50 jaar geleden. De stoel van de
burgemeester van de voormalige
gemeente Grubbenvorst, die zich in
het archief van de Historische Kring
bevindt, heeft wel wat weg van een
troon. Het was duidelijk: degene die

op deze stoel mocht zitten bekleedde
een hoge functie. De stoel werd
hoogstwaarschijnlijk aangeschaft bij de
opening van het nieuwe gemeentehuis
van Grubbenvorst, in 1938.
De bouw van dit gemeentehuis
verliep niet zonder slag of stoot.
De Lottumse raadsleden in de gemeen
teraad, Lottum maakte in die tijd
deel uit van gemeente Grubbenvorst,
zagen het nieuwe raadshuis veel
liever in hun dorp. Toch werd in 1936
besloten het gemeentehuis te bouwen

in Grubbenvorst aan de toenmalige
Markt. Het gebouw werd ontworpen
door de architect Grubben uit Blerick.
Het Lottums raadslid Van der Voort
toonde zich een goed verliezer na
zijn vergeefse pogingen het raad
huis in Lottum te krijgen en regelde
de lening voor de bouw bij de bank.
De bouwwerkzaamheden werden in
1938 afgerond.
De burgemeestersstoel werd
zeker gebruikt tot 1960. Hierna
werden de raadsvergaderingen

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl

Magazijn-/montagemedewerker
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen & ontwikkelen van
de producten
vindt plaats in Nieuw-Bergen. De productie is veelal ondergebracht bij internationale
prijslijst
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een magazijn-/montagemedewerker.
Functieomschrijving
Als magazijn-/montagemedewerker ben je dagelijks verantwoordelijk voor de montage van
kantoormeubilair in ons magazijn. Ook het op locatie plaatsen van binnenkomende goederen,
orderpicking, alsmede het assisteren bij laden en lossen behoren tot je werkzaamheden.
Jouw profiel
• VMBO werk- en denkniveau
• Ervaring met montage- en magazijnwerkzaamheden
• Zelfstandig kunnen werken
• Hands-on-mentaliteit
• Accuraat en betrouwbaar
• Collegiaal
• Technisch en logistiek inzicht
• Bezit van rijbewijs-B
• Diploma reach-heftruck is een pré

organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2 te Sevenum
Ruim 25 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer
diverse technieken en -producten van het nieuwe creatieve seizoen.
Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen.
De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties
kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij.

Wat bieden wij jou
• Fulltime functie voor 40 uur per week
• Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een goedgevulde “goody-bag”
met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis nummer waarmee u kunt deelnemen aan de
tombola’s die gedurende de dag worden gehouden, met leuke prijzen.
Elk uur een trekking.
Tevens is er een kaartenwedstrijd, u kunt hier gratis aan deelnemen, deponeer
uw zelfgemaakte kaart in de speciale bus hiervoor bij de Goodybag uitgifte.

Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief voor 24 maart 2017 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

vacature_assemblage.indd 1

Zondag 12 maart a.s.

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!

24-12-15 14:01

Maandaanbieding Maart
Bij 1 Schotel Chicken Corn
1 Chicken Corn gratis
Elke Donderdag bij besteding
vanaf €17,50 nu €1,50 korting.
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GEPLUKT Angelique Rongen

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.

drukkerij. Verder was ze op de
zaterdagen jarenlang te vinden in de
plaatselijke supermarkt. “Het was in
eerste instantie een bijbaantje naast
mijn opleiding, maar ik vond het
contact met de klanten zo leuk dat
ik er ruim twaalf jaar heb gewerkt.”
Inmiddels werkt ze al weer bijna
zeven jaar op de marketingafdeling
van een autodealer. Daarnaast heeft
ze haar eigen reclameontwerpbureau.
“Die combinatie bevalt me prima,
mede door de afwisseling in de
werkzaamheden. Creatief bezig zijn
hoort bij mij. Het geeft me veel
voldoening wanneer je een klant
kunt verrassen met een eindproduct
waarmee je zijn of haar verwachtingen
overtreft. Ook het technische aspect
dat na de ontwerpfase komt spreekt
mij aan. Tijdens mijn werkzaamheden
op de drukkerij heb ik hier veel over
geleerd, iets wat me nu nog steeds van
pas komt.”

Creatief bezig zijn
hoort bij mij

Stilzitten is niets voor haar. Naast haar gezin werkt Angelique Rongen drie dagen op de marketingafdeling van een autobedrijf, runt ze haar eigen
reclameontwerpbureau, danst ze graag en als er dan nog tijd over is doet ze aan hardlopen. Deze week wordt de bezige bij uit Grubbenvorst geplukt.
“Het is een cliché, maar ik heb het
altijd druk”, lacht Angelique (37). Maar,
haast ze zich te zeggen, het zijn wel
allemaal dingen die ik graag doe. “Ik
trek veel naar me toe. Dat vind ik leuk
en het geeft me veel energie. Ik zet
me onder andere graag in voor actuele
thema’s op school. Mijn zoontje Julius
doet bijvoorbeeld mee aan het kleuter
toneel. Dan maak ik graag tijd vrij om
hiervoor een decor te maken. Ik ben
altijd in de weer, dat zit in mijn aard.”

Nieuw huis met
verleden
De geboren en getogen
Grubbenvorsterse groeide op in een
gezin met drie kinderen. Ze heeft een
oudere broer en een jongere zus. Na
de middelbare school ging ze naar het
St. Lucas in Boxtel, waar ze uiteindelijk
koos voor de richting grafische- en
industriële vormgeving. Op haar
zeventiende leerde Angelique de uit

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

5

2

4

9

3

1

7

8

6

9

6

7

4

8

5

2

3

1

8

3

1

7

6

2

9

5

4

6

5

9

1

2

8

4

7

3

1

4

8

3

7

6

5

2

9

7

6

2

7

3

5

4

9

1

6

8

4

9

6

8

5

7

3

1

2

4

3

7

1

2

6

9

3

8

4

5

3

8

5

2

1

4

6

9

7

Swolgen afkomstige Reno (nu 42)
kennen. Na enkele jaren gingen ze
samenwonen en in 2005 trouwden ze.
Samen kregen ze drie zoontjes Lucas
(7), Julius (5) en Jasper (3). Hun woning
aan de Burgemeester Cremersstraat
bouwden ze geheel naar eigen wens.
“We hadden toen nog geen kinderen
en voor ons was dit het ideale moment
om zelf te bouwen.” Als inspiratiebron
voor de architectuur van hun woning
gebruikten Angelique en Reno de origi

Vacature

Ompakmedewerker
potplanten m/v

Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste medewerker
voor het ompakken en
uitprijzen van onze potplanten
(violen, perkplanten enz.).

nele bouwtekeningen uit 1934 van het
voormalige huis van Reno’s grootou
ders in Swolgen.
“De meeste details van het huis
zijn één op één overgenomen; andere
elementen hebben we in overleg met
de architect aangepast aan de bouw
voorschriften van deze tijd. Hierdoor
ontstond er een nieuw huis met een
verleden.”
Na haar studie werkte Angelique
onder meer als vormgever bij een

Vormgeven doet Angelique niet
alleen achter de computer. Sinds haar
vierde danst ze. Eerst in Grubbenvorst
en vanaf haar zevende bij een
balletschool in Venlo. “Of ik dansen
mijn hobby noem? Het woord hobby
vind ik eigenlijk tekort doen aan
hetgeen het voor mij betekent. Dansen
is voor mij een manier van vormgeven,
het vormgeven van emotie. Het is
echt mijn passie. Het staat nu op
een wat lager pitje. Door alle andere
bezigheden moet ik soms keuzes
maken. Daarbij staat mijn gezin op de
eerste plek.” Om haar drukke bestaan
in goede banen te leiden is goed
plannen belangrijk, geeft Angelique
aan. “Mijn ouders spelen hierin een
belangrijke rol. Zij passen twee dagen
in de week op en dat geeft veel rust.”

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

Werktijden:
maandag t/m donderdag
gemiddeld 10 uur per week
Ons adres:

Green4retail BV

Hollandlaan 23, 5928 RX Venlo
(locatie oude bloemenveiling)
Sollicitatie graag voor
17 maart schriftelijk richten aan:
Green4retail BV
t.a.v. John van Dongen,
Hollandlaan 23A, 5928 RX, Venlo
of mailen naar
john.van.dongen@green4retail.nl
Vragen/extra informatie
kan via bovenstaande mail

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
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winkel&bedrijf

Rabobank sluit vestiging
Spoorweg

Horster bedrijf
genomineerd voor
DakAward

Rabobank Horst Venray sluit het kantoor aan de Spoorweg in Hegelsom. Vanaf eind dit jaar wordt het kantoorpand aan het Schouwburgplein in Venray als hoofdkantoor gebruikt.

Theunissen Dakbedekkingen uit Horst is één van de genomineerden
voor de DakAward 2016. Het bedrijf is genomineerd voor de renovatie
van het dak van het gemeentehuis in Horst.
vakjury beoordeeld de projecten
volgens de genoemde criteria.
De longlist van de genomineerde
projecten is vakblad Roofs beschreven.
Naast de verkiezing van het Dak
van het Jaar 2016 wordt tijdens de
avond ook bekendgemaakt wie zich
Dakenman of -vrouw van het Jaar
2016 mag noemen. Kijk voor meer
informatie op www.dakvanhetjaar.nl

Op vrijdag 24 maart wordt de
DakAward 2016 uitgereikt aan het
project Dak van het Jaar. De prijs
gaat naar het project dat op alle
beoordelingsgebieden in totaal het
hoogste scoort. Er wordt gelet op
esthetische kwaliteit, innovatie,
functionele kwaliteit, onderlinge
samenwerking, veilig werken en
duurzaamheid. Een onafhankelijke
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Het aantal medewerkers is de
afgelopen jaren afgenomen en als
gevolg daarvan staan de kantoren in
Hegelsom en Venray deels leeg, meldt
Rabobank. Daarom is besloten de
vestiging aan de Spoorweg te sluiten
en wordt het pand in Venray het
kernkantoor. Daarnaast wordt volgens
de bank een andere, meer zichtbare
locatie gezocht voor het kantoor aan
het Kerkeveld in Horst. Het pand

aan de Spoorweg wordt verkocht,
laat directievoorzitter Rob Knoops
desgevraagd weten.

Venray
“Het kantoor in Venray wordt intern
verbouwd. De medewerkers zitten
tijdelijk hier en aan het einde van het
jaar verhuizen we allemaal naar Venray.
We hebben voor dat kantoor gekozen
omdat dit midden in het centrum ligt,

dichtbij de mensen. Hoewel het pand
in Hegelsom nog uitstekend voldeed,
ligt het aan rand van de kern en was
er minder klantbezoek. Reden voor
ons om voor Venray te kiezen.” Knoops
geeft aan dat er nog geen nieuwe
locatie in het centrum van Horst op
het oog is. “Het wordt in elk geval
een pand dat nog meer zichtbaar is en
waar naast particuliere ook zakelijke
dienstverlening plaatsvindt.”

Vachtadvies en nagels knippen
Welkoop Sevenum is sinds kort een samenwekring aangegaan met Gemmy’s trimsalon. Zaterdag 11 maart
kunnen geïnteresseerden kennismaken met de salon tussen 09.30 en 15.00 uur bij Welkoop Sevenum.
Gemmy’s trimsalon verzorgt nagels
van honden, katten, konijnen en
cavia’s, om zo ontstekingen of ergere

is wegens uitbreiding van ons
team op zoek naar een:

teeltmedewerker

m/v

• wij bieden een afwisselende baan met
alle voorkomende werkzaamheden in
onze champignonkwekerij
• fulltime dienstverband
• goede enthousiaste en flexibele inzet
Heb je interesse of wil je nog meer
informatie bel of mail dan naar ons.
Sikes Champignons BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
06 - 29 50 19 29 • karin@sikes.nl

kwalen te voorkomen. Ook geeft
Gemmy adviezen over de vacht
verzorging en demosntraties honden

trimmen. Zaterdag 11 maart geeft zij
vachtadviezen en knipt ze nagels van
huisdieren.

Ster Videotheek Horst stopt
Ster Videotheek sluit na 35 jaar haar deuren. Dat maakte het Horster bedrijf deze week bekend.
Ster Media Store verdwijnt uit haar
pand aan de Venloseweg. Het bedrijf
heeft behalve een videotheek ook
twee andere onderdelen, de smart

01

phone- en tabletreparaties en de
fotoservice. Deze blijven wel bestaan,
maar op een andere plek. Foto Geurts
en Telefoonmaken.nl verhuizen medio

april naar een nieuwe locatie aan
Kerkstraat 2 in het centrum van Horst.
11 de Videotheek
In de tussentijd verkoopt
09
al haar films op dvd
en Blu-ray.

winkel&bedrijf
Ad ve rtorial

Open avond Helicon MBO Helmond 15 maart

Actief en gezond met Dier,
Outdoor en Voeding
Helicon MBO Helmond houdt woensdag 15 maart een open avond. Alle mbo-opleidingen op het gebied van
Dier, Outdoor en recreatie en Voeding verzorgen presentaties. Op de infomarkt kun je in gesprek met vakdocenten en laten studenten praktijkvoorbeelden zien. De open avond is voor iedereen toegankelijk en duurt van
19.00 tot 21.30 uur op Scheepsboulevard 1 in Helmond.

voorzien van een voorjaarsbeurt
n
i
u
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Begin het voorjaar
Fris en Kleurrijk

De Middelpas helpt met het verzorgen van
border(s), snoeiwerk en bemesting.
Wellicht kan ook het gazon een opfrisbeurt gebruiken:
van verticuteren en bijzaaien tot bemesten en maaien.
En eventueel alvast wat onkruid wieden.
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Nieuwe Website !
WWW.DEMIDDELPAS.NL
Bezoektijden Showtuin Ma - Vr: 13.30 - 17.00 uur Za: 9.00 - 14.00 uur
Schoolstraat 19A Swolgen Tel. 0478-692432 info@demiddelpas.nl

Eerstejaars Outdoor en recreatiestudenten bij in te richten natuurterrein
Voeding en een gezond leven
In de opleiding leren de studenten alles over voeding,
bijvoorbeeld hoe het wordt geproduceerd en hoe je er
lekker en gezond eten van maakt. Altijd duurzaam en
innovatief. In de studie zitten de nieuwste trends; de
studenten ondernemen via social media en inspireren
anderen met hun passie en kennis.

Werken met dieren
Voor het beroepsmatig werken met dieren kun je in
Helmond kiezen voor Dier en gedrag op niveau 3 en Dier
en ondernemen of Dierenartsassistent/Paraveterinair op
niveau 4. De specialisatie Wildparkmanagement is uniek
in Zuid-Nederland en richt zich op wilde dieren in binnenen buitenland.

Outdoor en recreatie
Outdoor en recreatie is dé opleiding voor actieve
natuurliefhebbers die graag met mensen werken. De studenten leren groepen te begeleiden bij buitensportactiviteiten, zoals mountainbiken, survivaltochten en nog veel
meer. Tevens worden zij opgeleid tot gastheer of –vrouw
die alles weet over de inrichting en het beheer van een
recreatieterrein of camping. Met de vakken marketing,
communicatie en management hebben de studenten
een goede basis voor zelfstandig ondernemerschap, een
leidinggevende functie of doorstroom naar het HBO.

Aanmelden voor een opleiding kan tijdens de
open avond.

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl
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Tienjarig jubileum

Sponsoractie Plus: 10.422
euro naar verenigingen
Supermarkt Plus Lucassen uit Horst heeft op zaterdag 4 maart in de kantine van Hockeyclub Horst haar sponsoractie ter ere van tien jaar Plus Lucassen afgesloten.

winkel&bedrijf 11
Rozensnoei
demonstratie Lottum
Rozen- en tuinplantenspecialist Tuincentrum Lottum organiseert zaterdag 11 maart een rozensnoeidemonstratie. Op deze dag wordt gedemonstreerd hoe verschillende type rozen gesnoeid moeten worden.
Met het begin van de lente
is ook de tijd van het snoeien
begonnen. Sommige mensen
durven nog niet te snoeien, een
roos bloeit echter meestal op
scheuten die in het zelfde jaar
gevormd worden, aldus Tuincentrum
Lottum. Op de demonstratiedag

komt onder andere het snoeien
van grootbloemige, tros- en
miniatuurrozen onder de aandacht.
Ook Engelse en ouderwetse rozen
en heester-, klim- en ramblerrozen
komen aan bod.
De demonstratie vindt plaats om
14.00 uur en duurt ongeveer 1 uur.

Open dag PSW
In de Week van Zorg en Welzijn zetten de activiteitencentra van
PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) hun deuren open op donderdag
16 maart. Zo ook het activiteitencentrum in Sevenum.
In Noord- en Midden-Limburg
heeft PSW activiteitencentra voor
mensen met een verstandelijke
beperking. Elke locatie is anders en
biedt diverse activiteiten afgestemd
op de wensen en mogelijkheden
van de cliënten: van snoezelruimtes,
creatieve centra en de bakkerij
In totaal 35 verenigingen uit
Horst aan de Maas hebben tien
weken lang sponsorzegels gespaard.
Daarnaast werden er diverse collages

gemaakt waarin de verenigingen
zich presenteerden. Jong Nederland
Horst haalde het hoogste bedrag op:
bijna 800 euro. De mooiste collage

werd gemaakt door VC Olsredlem
uit Melderslo en zij wonnen hiermee
150 euro. In totaal werd er 10.422
euro onder de verenigingen verdeeld.

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

Sollicitatietip: denk na
over je personal brand
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Net een opleiding afgerond, een andere carrièrepad ingeslagen of aan
het solliciteren naar die felbegeerde baan? Dan wil je ervoor zorgen dat jij
niet de zoveelste op de banenmarkt bent, maar net die ene uitblinker. De
sleutel naar een net wat mooier opgepoetste versie van jezelf is personal
branding. Met personal branding presenteer je jouw persoonlijkheid,
kennis en ervaring net even iets professioneler.

Branding werd ooit gezien als
iets voor grote bedrijven en merken,
maar in de netwerkeconomie waarin
we leven, is branding iets van alledag. Alles is een brand. Of je nu
freelancer bent, bij een klein bedrijf
werkt of bij een multinational: het
is noodzakelijk om te laten zien wat
jou onderscheidt van alle anderen.
De concurrentie op de arbeidsmarkt
is groot. Jezelf onderscheiden van
mensen met een vergelijkbare achtergrond en vaardigheden is daarom
essentieel. Het is van belang om op
te vallen, om je te onderscheiden
van de meute door middel van jouw
personal brand.
Heb je bijvoorbeeld oog voor
innovatie, een sterke passie voor
reclame of een bijzondere manier
van pitchen? Licht datgene uit waar

jij je mee onderscheidt én dat bij je
doelgroep in de smaak valt. Dat doen
grote merken ook. Zo verkoopt Volvo
zich bijvoorbeeld als ‘veilig’ en voert
Ferrari als kernwaarde ‘performance’,
terwijl beiden hetzelfde product bieden:
een auto. Personal branding werkt
hetzelfde: je bouwt een professioneel
imago op dat uitstraalt wat jouw onderscheidende kwaliteiten zijn. Door een
sterk personal brand gaan mensen op
je vertrouwen en kiezen ze jou boven al
die anderen.
Personal branding werkt van binnen
naar buiten: zonder jouw innerlijke
drijfveren te kennen, is het onmogelijk
jezelf onderscheidend te profileren.
Je personal brand moet namelijk écht
zijn. Doe je niet voor als iemand anders,
maar ga op zoek naar jouw identiteit.
Het gaat niet om jezelf veranderen of
beter worden, maar om de bewustwording van je eigen kracht en hoe
je die gebruikt om jezelf te verkopen.

Wie ben jij? Waar heb jij een passie
voor? Wat zijn jouw sterke en zwakke
punten? Welke eigenschap maakt
jou anders dan anderen? Je kunt
je personal brand daarna op veel
manieren uitdragen: hoe je iemand
een handdruk geeft, hoe je praat,
welke kleding je draagt. Maar ook
wat er online over je te vinden is.
Zorg voor een gelikte LinkedIn-pagina
en representatieve profielfoto’s.
Of zoek een vrijwilligersfunctie die
aansluit bij je merk.
Meer tips over het uitdragen
van je personal brand en informatie
over veel meer communicatieonderwerpen vind je op
blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst

tot computer- en industrieel werk
en een drukkerij en radiostudio.
Ook wordt er veel in de buurt
gewerkt in reguliere bedrijven.
Tijdens de open dag kunnen
bezoekers van 14.00 tot 16.00 uur
terecht. Kijk voor meer informatie
op www.psw.nl
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Wat
zeg je?
We weten allemaal dat het belangrijk
is om voldoende groente en fruit te eten.
Het Voedingscentrum heeft als richtlijn twee
ons groente en twee stuks fruit per dag. Iets
meer dan een kwart geeft aan dat het lukt om
hier enkele dagen per week aan te voldoen,
20 procent zegt dit nooit te halen. “Groente
met gemak, maar fruit vergeet ik wel eens”,
geeft deze inwoner toe. Een ander vindt dat
hij best zelf kan uitmaken wat goed voor hem
is. “Onzin, ik eet wat ik wil en lekker vind.
Betutteling is niet nodig.”
Voldoende groente en fruit eten is
een kwestie van gewoonte, zeggen de
meeste mensen. “Neem bijvoorbeeld altijd
fruit als tussendoortje”, tipt deze persoon,
“om 10.00 uur en om 15.00 uur. En kook

Inwonerspanel

1.672 leden

09
03

www.TipHorstaandeMaas.nl

’Ik vergeet het fruit wel eens’
Het Voedingscentrum raadt aan om elke dag twee ons groente en twee stuks fruit te eten. Zo krijgen we voldoende vitaminen binnen.
De helft van de inwoners van Horst aan de Maas zegt bijna elk dag de richtlijn van het Voedingscentrum te halen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Soms
26%
Nooit
24%

(Bijna)
elke dag
50%

Eet je dagelijks twee ons
groente en twee stuks fruit?

komen”, laat iemand weten. De rest vindt
gezond met verse groente.” “Je kunt starten
dit niet nodig. “Als je gezond en veel verse
met op vaste tijdstippen twee stuks fruit te
producten eet is het niet nodig om voedingssup
eten en iedere dag warme en koude groenten
in je menu te integreren. Dat veertig dagen
plementen te nemen.”
volhouden en de
discipline verdwijnt
TipHorstaandeMaas
en is een gewoonte
is een samenwerkings
‘Ik eet geen fruit’
geworden. Je zou na
verband tussen
carnaval hiermee
HALLO Horst aan de
‘Daar let ik niet op’
kunnen starten, dan heb
Maas en TopOnderzoek.
je die veertig dagen
Voor meer resultaten
‘Door de week wel’
alvast te pakken”, zegt
of aanmelden voor
een ander.
de volgende enquête,
Extra voedings
kijk op
supplementen nemen om je fitter voelen, dat
www.tiphorstaandemaas.nl
doet 26 procent van de inwoners. “Dit doe
Reageren?
ik in de winter om daar ongeschonden uit te
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

Horst

STERK
Vastgoedonderhoud • Beglazing • Schilderwerk

077 - 398 42 20

www.vanwellschilders.nl

09
03
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Bespreking Poll week 08

Carnaval vieren kan ook zonder alcohol
Is alcohol nodig om carnaval te vieren? Bijna driekwart van de stemmers
op onze poll van twee weken geleden denkt van niet. Zij kunnen ook plezier
hebben zonder bier of wijn. ”Is het nou echt zo leuk wanneer je ‘s morgens
met een kater wakker wordt en niet meer kunt herinneren wat je daags ervoor
’s avonds hebt gedaan?”, zeggen zij. Sommige mensen voelen zich zelfs
gedwongen om een biertje te drinken, want ja “iedereen doet dat”.

De overige 28 procent vindt een glas bier echter bij carnaval horen.
Het helpt je om in de sfeer te komen, je wordt er net iets losser van en feesten
op een glas sinas of spa blauw is ook maar saai. We weten best wel hoe we
maat moeten houden. En ach, die ene keer dat we een glas te veel hebben
gedronken, zo erg is dat nog niet? Carnaval en alcohol horen volgens hen
bij elkaar.

Een lokale politicus heeft mijn voorkeur
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Drie kandidaten op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op woens
dag 15 maart zijn afkomstig uit Horst aan de Maas: Raymond Knops (CDA), Birgit
op de Laak (PvdA) en André Rozendaal (De Burger Beweging). Het is fijn wan
neer je tijdens landelijke verkiezingen op een lokale politicus kunt stemmen. Zij
weten nu eenmaal beter wat er speelt in jouw gemeente, dan een kandidaat uit
Den Haag of Lutjebroek. Daarnaast zijn het mensen die we kennen en waarvan
we weten wat we eraan hebben.

Aan de andere kant stem je natuurlijk niet op een persoon, maar een partij.
Eén persoon kan het verschil ook niet maken. Een politicus van een landelijke
partij zet zich in voor het hele land en niet alleen voor zijn eigen woongemeente.
Daarbij zal hij of zij toch het beleid van de partij moeten volgen. Het zou in
principe niet uit moeten maken of je stemt op de kandidaat op nummer 2 of
degene die op plek 73 staat.
Een lokale politicus heeft mijn voorkeur. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 09) > Postbode als klusjesman is goed idee > eens 38% oneens 62%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Respect
Als CDA-(bestuurs)lid ben ik de afgelopen dagen samen met andere
vrijwilligers druk in de weer geweest om in aanloop van de Tweede
Kamerverkiezingen onze partij onder de aandacht te brengen.
Dit doen wij middels het plakken
van posters op de gemeenteborden
en het plaatsen van eigen borden in
onze gemeente. Wij doen dit binnen

de regels die hiervoor gelden en met
respect voor de reclame uitingen van
andere partijen. In Horst worden wij
echter geconfronteerd met één of

meerdere personen die steeds onze
posters van de borden trekken en
onze driehoeksborden bekladden met
zwarte verf. Vrijwilligers zijn daardoor
dagelijks op pad om de schade weer
te herstellen. Het is iedereen vrij om
het oneens te zijn met de standpunten
van het CDA. Als men dit wil uiten dan

kan men dit doen door op 15 maart
te stemmen op een andere partij of
door onze mensen te benaderen. Het
vernielen van andermans eigendom
is daarom niet nodig en bovendien
volledig respectloos.
Leon Coenders,
Witveldweg Grubbenvorst

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

& kunststof kozijnen

Hooikoorts, (Voorjaars-) Moeheid
Klachten aan Arm-Nek-Schouder
Ondersteuning Roken en Afvallen!

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

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Laat nu

GRATIS
uw weiland en/of
bouwland

injecteren

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

WILHELMINAPLEIN 10
HORST
T (077) 397 12 24

WIJ HEBBEN PER DIRECT PLAATS VOOR:

BEDIENEND
PERSONEEL
(ZOWEL FULLTIME ALS PARTTIME MOGELIJKHEDEN)
AFWASHULPEN
INTERIEURVERZORGSTER
(2 DAGEN PER WEEK)
ERVARING IS FIJN, MAAR NIET NOODZAKELIJK.
INTERESSE? MAIL JE CV NAAR THERABLOK10HORST@GMAIL.COM

Bel: 06 18 11 64 80 www.blok10horst.nl

Bikkels zijn het, Juul en
Alan. Zij hebben zich opgegeven als kandidaat voor
Expeditie Robinson. Voor wie
het tv-programma niet kent:
deelnemers verblijven een
week of drie op een onbewoond eiland en moeten daar
zien te overleven met bijna
niets. Tussendoor moeten ze
proeven doen als op een paal
staan en dierenogen eten.
Ik geef het eerlijk toe: dat
zou absoluut niets voor mij zijn.
Drie weken op een of ander
tropisch eiland met een groepje
onbekenden bivakkeren?
Nee, bedankt. Dat betekent dus
onder meer al die tijd niet je
tanden kunnen poetsen, je
haren wassen of je oksels
kunnen scheren. Er zijn vrouwen
die er zelfs met een blinkend
zweethoofd en vettig slierthaar
charmant uitzien, maar daar
hoor ik niet bij. Dan is er nog het
eetprobleem of ik kan beter
zeggen het geen-etenprobleem.
Als ik niet kan eten wanneer ik
honger heb, word ik chagrijnig.
En als ik alleen maar wormen
mag eten wanneer ik honger
heb, word ik nog chagrijniger.
Ik ben best een vredelievend
persoon, maar als ik moet
vechten om het laatste restje
rijst dan vrees ik dat er slacht
offers gaan vallen. Omdat alles
voor het oog van de camera
gebeurt, wil je natuurlijk wel
een beetje leuk overkomen.
Waarschijnlijk lukt me dat alleen
de eerste dag. Want ik ben een
control freak en wil het liefst dat
de dingen gebeuren zoals ik dat
in mijn hoofd heb. Gelukkig is er
dan dat dagboekhutje. Waar je,
als je tenminste de ketting
draagt, even ongegeneerd mag
klagen. Weet je wat? Op dag één
pik ik gewoon die ketting, gooi
die camera uit dat hutje, steek
dat vervolgens in brand en
wacht totdat iemand me komt
redden.

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
09 maart 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
dinsdag 14 maart 2017
Openbare raadsthemabijeenkomst over
het onderwerp “Evaluatie van het beleid
Sociaal Domein”.
Tijdens deze raadsbijeenkomst komen aan de
orde het te doorlopen proces en de planning, de
Routekaart 2017 en enkele belangrijke thema’s
waarin de verbinding wordt gelegd met transformatie en overheidsparticipatie.
De openbare raadsbijeenkomst vindt plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent van
harte welkom.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de griffier R. Poels, tel.: 06 518 528 91.

Als bewoner van de Norbertuswijk zult u hebben gezien dat de oude Meuleveldschool is
gesloopt en wellicht bent u ook langs geweest op de bijeenkomst over de toekomst van de
voormalige Peelhorstschool.

Heeft u een goed initiatief of idee voor uw wijk
dan nodigen wij u van harte uit om de werkgroep
te komen versterken, zodat we tot een totaalbeeld van de wijk kunnen komen.
Voor alle duidelijkheid gaat het niet over wonen,

werken, verkeer of parkeren, maar om
voorzieningen waarmee we een aangename
Norbertuswijk in stand houden, zowel voor de
ouderen, de volwassenen als voor de
kinderen.
U kunt zich opgeven via gemeente@
horstaandemaas.nl of (077) 477 97 77
door de volgende gegevens te vermelden:
• uw naam en adres;
• het e-mailadres waarop wij u kunnen
bereiken;
• het idee/project/initiatief dat u in gedachte
heeft en waar zich dat in de wijk bevindt.

Hippische Zone de Peelbergen
Op 30 januari jl. vond bij het Equestrian Centre de Peelbergen een informatieavond plaats voor
dorpsraden, omwonenden en geïnteresseerden over de ontwikkelingen in Park de Peelbergen.
Tijdens deze avond zijn een aantal vragen gesteld. Op onze website treft u de vragen en antwoorden aan.

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:
America
Peelheideweg 12
Broekhuizen
Haasendonkerweg 1
Hegelsom
Stationsstraat 162

Horst
Hertog Reinaldlaan 2
Tienrayseweg 10b
Herstraat 45
Bloesempad (blok B)
Kranestraat 92
Venrayseweg 19

De burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas maakt het volgende bekend:

De uitnodiging kan worden ingezien op de
website www.horstaandemaas.nl

Meedenken over inrichting
van de Norbertuswijk?
Op dit moment denkt een werkgroep van
wijkbewoners, Dynamiek scholengroep, ’t Nest
kinderopvang, Wonen Limburg en de gemeente
al na over de toekomstige inrichting van het terrein van de voormalige Meuleveldschool.
Maar we willen graag nadenken over de inrichting van de gehele Norbertuswijk. Dit betekent
dat we de werkgroep willen uitbreiden.

Verkiezingen Tweede Kamer
op 15 maart 2017

Sevenum
Maasbreeseweg 99
De Sondert (kavel 28) ongenummerd
Tienray
Swolgenseweg 31
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming

Overzicht stembureaus in Horst aan de
Maas
Op uw stempas staat een stembureau vermeld
dat bij u in de buurt ligt. Voor een minimale
wachttijd adviseren wij u ook hier naar toe te
gaan. U kunt echter uw stem in elk stembureau binnen de gemeente Horst aan de Maas
uitbrengen. Een overzicht van alle stembureaus
staat in de begeleidende brief bij uw stempas
en op de kandidatenlijst en op onze website.
Ook staat er bij in hoeverre het stembureau geschikt is voor minder valide kiezers. Er zijn een
tweetal extra stembureaus bijgekomen voor de
komende verkiezingen:
• In Horst: stembureau 22 Kapel
“de Schuilplaats” op de Gastendonkstraat 2.
• In Sevenum: stembureau 23 Clubgebouw
TV Apollo ’69 op Hackfoirtstraat 38.
Het voormalige stembureau in Verzorgingstehuis Berkele Heem is vervangen door stembureau 2 Mèrthal, Gasthuisstraat 30.
Wegwerkzaamheden tijdens de
verkiezingsdag
Op woensdag 15 maart staan wegwerkzaamheden gepland in Broekhuizen. Het is mogelijk
dat stembureau 12 Naesenhof niet toegankelijk
is via de Hoogstraat (doorgaande route). Er
worden omleidingsroutes ingesteld zodat het
stembureau bereikbaar is via de Genenberg.
Vervangende stempas
Indien u nog geen stempas ontvangen
heeft, of deze kwijt bent, kunt u digitaal een
vervangende stempas aanvragen tot en met
vrijdag 10 maart 2017 via onze website:
https://ww.horstaandemaas.nl/verkiezingen.
Klik op:
• Informatie voor kiezers
• Verkiezingen van de leden van de Tweede
Kamer
• de vraag: Wat moet ik doen als ik geen
stempas heb?
• Download het formulier (J8) en stuur
het ingevulde formulier naar gemeente@
horstaandemaas.nl of log in via DigiD.
Na bovengenoemde datum kunt u uitsluitend
nog persoonlijk een vervangende stempas
aanvragen tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.
Stemmen bij volmacht
Dat het mogelijk is om bij de aanstaande
Tweede Kamerverkiezingen iemand anders
te machtigen om voor u te gaan stemmen op
woensdag 15 maart.

Machtiging door overdracht van de stempas (onderhandse volmacht)
De kiezer kan (na ontvangst van de stempas)
tot en met de dag van de stemming, zelf
een andere kiezer machtigen door de stempas
aan die kiezer over te dragen (vul hiervoor de
achterzijde van de stempas in). Deze aangewezen gemachtigde moet wel ook zelf in de
gemeente Horst aan de Maas ingeschreven
staan (lees: woonachtig zijn) als kiezer
(op 30-1-2017). Vergeet niet een kopie van een
geldig legitimatiebewijs mee te geven aan de
gemachtigde. Deze dient overlegd te worden
aan de voorzitter van het stembureau bij het
uitbrengen van de stem.
Schriftelijke volmacht
Voor het machtigen van een kiezer die zelf niet
in de gemeente Horst aan de Maas woonachtig is of indien het niet mogelijkheid is iemand
onderhands te machtigen vanwege bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in het buitenland kan een
zogenaamde ‘schriftelijke volmacht’ worden
aangevraagd. Het formulier (L8) is verkrijgbaar
op het gemeentehuis of kan worden gedownload via bovengenoemde website. Het dient
uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 ingediend te
worden bij de gemeente.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een zogenaamd ‘volmachtbewijs’.
De gemachtigde dient de volmachtstem
tegelijk met zijn/haar eigen stem uit te
brengen. Een kiezer mag niet meer dan twee
volmachten aannemen. De volmachtgever is
niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf
aan de stemming deel nemen.
Stemmen in een andere Nederlandse
gemeente
Dat het mogelijk is om zelf in een andere
Nederlandse gemeente te gaan stemmen.
Kiezerspas
Indien u uw stem wilt uitbrengen in een andere
Nederlandse gemeente dient u een zogenaamde ‘kiezerspas’ aan te vragen. Het formulier voor een kiezerspas (K6) is verkrijgbaar op
het gemeentehuis of kan worden gedownload
op bovengenoemde gemeentelijke website.
Het dient uiterlijk vrijdag 10 maart 2017
ingediend te worden bij de gemeente.
Nadere inlichtingen via bovengenoemde
website of bij Team KCC/Burgerzaken
(077 - 477 97 77).

Niet eens met de
WOZ-waarde of aanslag?

Onlangs heeft u mogelijk de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen in de brievenbus of
in de berichtenbox van Mijn Overheid. Hier staat ook de woz-beschikkig op.
De gemeente doet haar best een correcte
aanslag te sturen en de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. De gemeente wil net
als u graag dat de WOZ-waarde en/of aanslag
klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om
bijvoorbeeld de WOZ-waarde te hoog vast te
stellen. Komt u in het taxatieverslag of op uw
aanslag iets tegen dat niet klopt, heeft u vragen
over de WOZ-waarde of bent u het niet eens
met de waarde? Neem dan contact op met de
gemeente via (077) 477 97 77. Vaak kunnen we
fouten of onduidelijkheden telefonisch sneller
oplossen dan via een officieel bezwaarschrift.
Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij
het vaststellen van uw WOZ-waarde passen
we deze graag voor u aan. Wilt u toch bezwaar
maken? Dit kan digitaal of schriftelijk. Een taxatierapport is niet nodig.
Vragen
Heeft u nog vragen? Belt u dan met de medewerkers van de unit WOZ/belastingen via
telefoonnummer (077) 477 97 77 En doet u dat
vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw

WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!
No Cure No Pay
Regelmatig verschijnen er berichten in de pers
over bureaus en makelaars die zich opwerpen
als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering onroerende
zaken. Diverse argumenten worden aangehaald
om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift.
Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus
en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar
is toegekend en de waarde is gewijzigd, de
volgende kostenvergoeding van de gemeente
krijgen:
Vergoeding voor het indienen
bezwaarschrift
Vergoeding voor het bijwonen
hoorzitting
Vergoeding voor het indienen
woning taxatierapport

€246
€246
€242

Dat betekent dat het bureau of de makelaar een
vergoeding ontvangen van totaal €734. Deze
vergoedingen zijn wettelijk vastgesteld voor alle
gemeenten.

Nieuwe aanwijzing
lokale omroep gemeente
Horst aan de Maas
Bij besluit van 20 november 2012 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting Streekomroep Reindonk voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Horst aan de Maas. Deze periode van vijf
jaar is ingegaan op 10 december 2012 en eindigt op 9 december 2017.
te beschikken over een programmabeleidbepalend orgaan (pbo), dat bepaalt welk programmabeleid de omroep zal voeren.

Partijen die in aanmerking willen komen voor
een aanwijzing voor de gemeente Horst aan de
Maas na 9 december 2017 moeten vóór 10 juni
2017 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media (artikel 7, Mediaregeling
2008).
Wie een lokale omroep wil beginnen, kan het
Commissariaat voor de Media vragen om te
worden aangewezen als lokale publieke mediainstelling, zoals de wettelijke term luidt. Zo’n
aanwijzing (vergunning) geldt voor 5 jaar.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing, moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de statuten van de
lokale omroep aan de Mediawet 2008 voldoen.
Daarin staat bijvoorbeeld dat een omroep dient

De aanwijzingsprocedure waarborgt dat de
aanwijzing gaat naar een representatieve lokale
omroep. De Mediawet 2008 bepaalt dat niet
meer dan één lokale omroep per gemeente kan
worden aangewezen. Het Commissariaat ziet
toe op de procedure en verleent de aanwijzing,
na een advies daarover van de gemeenteraad
van de gemeente waar de lokale omroep wil
gaan uitzenden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de site
van het Commissariaat voor de Media https://
www.cvdm.nl/praktisch/aanwijzingsprocedurelokale-publieke-media-instellingen/

HORST AAN DE MAAS

In de praktijk komt het er op neer dat als in een
bezwarenprocedure in 2017 de waarde van
een woning met €10.000 wordt aangepast, dit
een vermindering van de aanslag oplevert van
€17,26. Het bureau of makelaar krijgt vervolgens
voor zijn werkzaamheden een bedrag van €734
op zijn rekening bijgeschreven. Voor alle duidelijkheid: het bedrag dat de gemeente aan deze
bureaus betaalt is afkomstig uit de gemeentekas, dus gemeenschapsgeld.

Word vrijwilliger!
www.vrln.nl

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

Gevestigd in het ontwikkelingsgebied Californië (Grubbenvorst) is Gielen Kwekerij een modern glastuinbouwbedrijf met een totale
oppervlakte van 9,6 hectare, (2 kassen van elk 4,8 hectare). Binnen het concept Tasty Tom produceert het bedrijf een bijzondere
“smaaktomaat” die zich op meerdere aspecten onderscheid van de gangbare trostomaat.
Gielen Kwekerij zoekt per direct een fulltime medewerker voor de combinatie functie:

Teeltspecialist / Teamleider arbeid
Teeltspecialist:
1. Analyseren en uitvoeren van teeltadviezen,
kwaliteitsverbeteringen
2. Opstellen gewasbeschermingsplan
3. Instellen van de klimaatcomputer n.a.v. stand van het gewas
4. Controle plantregistratie
5. Analyseresultaten watermonsters aanpassen en bespreken
6. Afstemming met externe teeltspecialist en bio adviseur
7. Rondgang met collega bedrijven
8. Bestellen biologische en chemische bestrijdingsmiddelen en
meststoffen
9. Het draaien van storingsdiensten.

(M/V)

Teamleider arbeid:
1. Leidinggeven en motiveren van ongeveer 15 medewerkers
2. Organiseren, coördineren en leiden van de dagelijkse
werkzaamheden
3. Instrueren en informeren van direct ondergeschikten,
delegeren
van verantwoordelijkheden en stellen van prioriteiten
4. Bewaken van uitvoering in kwalitatieve en kwantitatieve zin,
toezien op de voortgang en ingrijpen bij organisatorische of
andere onvolkomenheden
5. Delegeren van het opleiden/begeleiden van nieuwe
medewerkers.

Bent u geïnteresseerd in een toekomstbestendige functie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met Tiny Engels, personeelszaken Gielen Kwekerij. Telefoon 06-40694066.
Uw CV met motivatie kunt u sturen naar tiny@gielenkwekerijbv.nl

Gielen Kwekerij BV Nieuw Erf 1, 5971 PL Grubbenvorst Tel. 077 - 396 11 70, Fax 077 - 396 11 72

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

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

Salon
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Sieraden Schüssler celzouten
voor
E 31,90
van10.00
Open: dinsdag t/m vrijdag
- 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

€ 22,80

(Kan niet oververhitten,
blijft handwarm.)
een veilige manier
Open: dinsdag t/mOp
vrijdag
10.00 - 18.00
een heerlijke geur in huis.

16.00
zaterdag 10.00 - 16.0
16.00
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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.

Tweede Kamerverkiezingen
Tien redenen om 15 maart juist
SP te stemmen.
Ziektekostenverzekering
Afschaffing van het eigen risico en
het invoeren van een nationale
zorgverzekering, te betalen door het
terugdringen van de bureaucratie in
de zorg die nodig was voor de zorg
verzekeraars. Alle specialisten komen,
met een goed salaris, in loondienst
van ziekenhuizen. Winstmarges op
medicijnen gaan omlaag
Immigratie
De SP wil minder immigranten toela

ten door, veel meer dan voorheen, de
oorzaken van de massale immigratie
aan te gaan pakken.
Integratie
Statushouders en (arbeids)migranten
integreren binnen de samenleving in
Nederland door de taal te leren en mee
te doen in onze samenleving.
Veiligheid
De SP wil de komende jaren het
meeste investeren in de verdere
verbetering van de veiligheid van de
inwoners van dit land, in totaal 1.2
miljard euro.
Arbeidsmarkt

Meer vaste, en minder flexibele en
tijdelijke banen door vaste banen
goedkoper te maken. En door de her
invoering van de ziektewet. Hierdoor
worden de risico’s voor het MKB bij het
aannemen van vast personeel kleiner.
Vooral jongeren krijgen weer kans op
een meer zekere toekomst.
Banken
De macht van de banken wordt fors
ingeperkt. Alleen zij hebben de crisis
van de afgelopen jaren veroorzaakt.
Zakenbanken en normale banken
worden gescheiden van elkaar.
Als zakenbanken risico’s willen nemen,

staan wij niet garant.
Arbeidsmigratie
Arbeidsmigratie uit met name Oost
Europa wordt aan banden gelegd door
de herinvoering van werkvergunnin
gen. Mensen uit die landen die hier
komen werken verdienen voortaan
exact hetzelfde loon als Nederlanders
die hetzelfde werk doen.
Huurwoningen
Er is een grote behoefte aan betaalbare
huurwoningen. Daarom zal er extra
worden geïnvesteerd in sociale huur
woningen die wel betaalbaar zijn.
Ouderenzorg

Een deel van de bezuinigingen in de
ouderenzorg wordt teruggedraaid
waardoor onze ouderen de waardige
oude dag krijgen die ze verdienen
met voldoende zorg en aandacht.
Deze extra lasten gaan we samen
dragen.
AOW leeftijd naar 65
Dit gaan we betalen doordat door
deze maatregelen meer mensen
uit de bijstand, WAO en WW blijven
waardoor deze kosten drastisch
omlaag gaan. Kies 15 maart ook voor
een Socialer Nederland.
SP Horst aan de Maas

Uitstekende kandidaat
Voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart is er een
uitstekende kandidaat uit Horst aan de Maas.
De Tweede Kamerverkiezingen
zijn belangrijk voor de toekomst
van ons land, maar ook belangrijk
voor onze gemeente. Immers veel
landelijk beleid, zoals bijvoorbeeld
immigratie of zorg, heeft een directe
impact op onze gemeente. Het is
dus belangrijk dat we als gemeente
onze stem kunnen laten horen. We

zijn daarom als CDA trots dat Raymond
Knops hoog (nummer 6) op de
kandidatenlijst van het CDA staat.
Raymond Knops is geboren en
getogen in Hegelsom, een van de
zeer actieve kernen binnen onze
gemeente. En dat actieve, op welke
manier dan ook, zit ook in de genen
van Raymond. Hij is begonnen als

wethouder in onze gemeente, maar
al snel werd duidelijk dat zijn ambitie
en talent de landelijke politiek goed
zouden kunnen dienen. Nu, na elf jaar,
heeft hij zijn sporen al dik verdiend.
Die ervaring brengt hij mee. Zijn
woordvoerderschappen zijn onder
andere buitenlandse zaken/handel,
defensie, economische zaken. Maar los
van deze woordvoerderschappen is
voor ons de benaderbaarheid van
Raymond het allerbelangrijkst.

Naast zijn vele politieke
activiteiten is hij ook nog steeds actief
in de samenleving als vrijwilliger en
jeugdleider. Als raadsfractie, bestuur
en leden van het CDA Horst aan de
Maas steunen we op elke denkbare
wijze de kandidatuur van Raymond
Knops. Wij hopen dat u dat ook doet
en dat u uw stem op 15 maart laat
meewegen.
CDA Horst aan de Maas

Ga stemmen, uw stem doet er echt toe
Weet u al of u gaat stemmen? Veel mensen twijfelen en weten zelfs zo
kort voor de verkiezingen niet op welke partij ze gaan stemmen. Komt dat
omdat u zich zorgen maakt of ontevreden bent? Teleurgesteld? Laat dan
zeker uw stem horen.
Veel mensen maken zich grote
zorgen over hoe het verder moet
met de wereld om ons heen en
Nederland. Ook maakt jong en oud
zich zorgen over haar toekomst.
Krijg ik werk, een vaste baan, een
hypotheek, is mijn leefwereld
veilig en leefbaar, de zorg? En:
“Krijg ik nog pensioen als ik de

AOW gerechtigde leeftijd haal?”
In Horst aan de Maas is het voor de
meeste mensen goed leven en wonen.
Maar ook hier mensen die zorgen heb
ben en teleurgesteld zijn in de politiek.
Het gevoel hebben dat de politiek niet
naar hen luistert. Zo maken mensen
zich grote zorgen over de gezondheid
en de leefbaarheid ten gevolge van de

intensieve veehouderij. Terecht.
In de strijd voor de Tweede
Kamerverkiezingen staan een paar
thema’s centraal. Betaalbare zorg,
AOW leeftijd, arbeidsimmigratie,
vluchtelingenstroom én onze
Nederlandse identiteit.
Mensen zijn ongerust. En dat er
zoveel partijen mee doen aan de
verkiezingen zegt wel iets. Ons systeem
van coalitievorming houdt in dat belof
ten van partijen nooit ten volle kunnen
worden ingelost. Er moeten compro
missen gesloten worden of vrije onder

werpen zijn. Zo wil Pechtold gevoelige
onderwerpen niet in het coalitieakkoord
vaststellen, maar de kamer hierover
laten stemmen. Uiteraard willen we
wel allemaal dat we als kiezer ook na
de verkiezingen nog serieus genomen
worden.
Zelf kijk ik positief naar de toe
komst. Er komen oplossingen voor
de uitdagingen waar Nederland voor
staat. Dat klaren we samen. En D66 is
een praktisch kijkende partij die altijd
afweegt wat is nu nodig en haalbaar.
In alle openheid. D66 streeft naar

meer vaste banen, kleine klassen en
goede zorg. Voor goede integratie
van nieuwkomers en het snel eigen
maken van de Nederlandse taal.
Voor duurzaamheid en het vinden van
een gezonde balans tussen agrarische
bedrijven en de omgeving. Voor inno
vatie. Voor het beschermen van de
natuur en voor brede samenwerking.
Uw stem op D66 is dus een positief
en redelijk alternatief. Ga stemmen.
Want elke stem is er een.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Uitdagingen? Zo doen we dat in Horst aan de Maas?
Komende woensdag, 15 maart, staan de landelijke verkiezingen op het
programma. We kiezen onze vertegenwoordigers voor, laten we het hopen,
de komende 4 jaar.
De media staan de laatste weken
weer vol met verkiezingsnieuws,
campagnebeschouwingen en
mogelijke coalities. Zo lezen wij in
een betrouwbare kiezersstudie van
dagblad Trouw dat CDA, PVV, VNL en
de VVD wel erg dicht op elkaar lijken
bij hun opstelling rond belangrijke

maatschappelijke thema’s, en worden
daarbij rechts conservatief genoemd.
Denk daarbij aan het perspectief voor
ouderen, immigratie, nieuwkomers en
Europa.
Waar Nederland bestaat van de
export van kennis, hoogwaardige
maakproducten en de resultaten

van land- en tuinbouw en sierteelt
alsmede de transportsector, speelt
onze regio een centrale rol. Zeg dus
vooral ja tegen Europa. Ruimte
voor arbeidsmigranten en een zeer
ruimhartig beleid voor vluchtelingen
zijn niet alleen humanitair maar ook
economisch voor onze (krimp)regio
van groot belang. Tel dus uit uw winst,
voor economie en werkgelegenheid,
voor een ruimdenkende en hartelijke
lokale gemeenschap, en stem vooral

niet conservatief- rechts.
Zoals voortvarend en kritisch de
huisvesting van arbeidsmigranten en
statushouders is opgepakt, kan nu ook
hun integratie en inburgering op een
Horster manier, degelijk, betaal
baar en vooral adequaat worden
opgenomen. Wat een uitdaging! Horst
aan de Maas maakt het verschil.
Jan van Dijk,
PvdA Horst aan de Maas
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verenigingen 17

Jubileum

Zangvereniging Egelsheim vijftig jaar
Gemengde Zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom bestaat vijftig jaar. Het koor organiseert daarom op zaterdag 11 maart een feestavond in zaal
Debije in Hegelsom.

De mijlpaal voor het koor hierin is het
predicaat Nederlands Kampioen in de
afdeling Seniorenkoren dat in 2012
werd behaald. Toch is het niet altijd
alleen maar rozengeur en maneschijn
geweest. “Het koor heeft ook diepte
punten gekend. Het plotselinge overlij
den van de eerste dirigent Jan Verberne
bijvoorbeeld, dat was een enorme klap
voor ons”, aldus de jubilarissen. “Het
is erg moeilijk wanneer er een koorlid
overlijdt. Het zingen van de uitvaartmis
is dan ook niet gemakkelijk, maar voor
de leden voelt het wel goed om dit te
kunnen doen.”

Twee jubileum
concerten

Jubilarissen Truus Achten-Coumans,
Nellie Driessen-Sijbers, Nelly GeurtsHouwen, Nellie Houwen-Dijckmanns,
Annie Janssen, Nellie Kessels-Arts,
Mien Smits-van Rens, Wies VerstraatenBertrams, Ger van Rens en Ger van
Rens hebben onlangs samen terug
geblikt op vijftig jaar Zangvereniging
Egelsheim.
Toen vijftig jaar geleden in Meerlo
de interesse werd gepeild voor een

zangvereniging in het dorp en men
zich kon opgeven om mee te zingen,
leverde dit meteen veel leden op. Het
samen zingen was voor iedereen de
belangrijkste reden om bij het koor te
gaan. Er waren verschillende gezinnen
waarvan drie of vier gezinsleden bij het
koor gingen en meerdere echtparen
die lid werden. Vanaf het begin van
Egelsheim was de sfeer prima en dat is
door de jaren een heel constante factor

volgens de leden van het koor. Het
samenzijn en de klik met iedereen bin
nen het koor is iets wat voor veel leden
als iets belangrijks wordt gezien.

Uitstapjes en
concertreizen
Zangvereniging Egelsheim heeft
mooie dingen meegemaakt in de
afgelopen vijftig jaar, vinden de jubila

rissen. Als hoogtepunt zien de meeste
leden de uitstapjes en concertreizen,
de eerste keer naar Scheveningen en
daarna onder andere nog naar naar
Rüdesheim, Schwarzwald, Hahnenklee,
Thüringen, Luxemburg en België.
Daarnaast is de kwaliteit van de zang,
onder leiding van de achtereenvol
gend dirigenten Jan Verberne, Herman
Dorssers, Wim Hofstra en momenteel
John Wauben steeds hoger geworden.

Vrouwen kunnen politiek versterken

Egelsheim ziet zichzelf als een
actieve vereniging. Ook in het jubile
umjaar wordt er van alles georgani
seerd. Daarnaast organiseert Egelsheim
in het jubileumjaar op vrijdag 12 en
zaterdag 13 mei twee jubileumconcer
ten, maken de leden in september een
uitstapje en in december is er weer het
kerstconcert. En er is een feestavond
op zaterdag 11 maart, waar er naast
het feest voor de leden, van 19.00 tot
20.30 uur ook tijd is voor een receptie
voor de jubilarissen die al die vijftig
jaar lid zijn geweest van het koor.

20 + 21
maart
1

Actie Hart voor de Vrouw
Op de weekmarkt in Horst vond dinsdag 7 maart een actie plaats van Hart voor de Vrouw. De initiatiefneemsters
vroegen hiermee aandacht voor vrouwen in de politiek.

7.00 - 19.30 uu
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Op 8 maart was het internatio
nale vrouwendag. Reden voor enkele
inwoonsters van Horst aan de Maas
om aandacht te vragen voor vrouwen
in de politiek. Ook met het oog op de
Tweede Kamer verkiezingen. Dat dach
ten de vrouwen die samen het initiatief
Hart voor de Vrouw opzetten. Tijdens de
actie in Horst riepen ze stemmers op
om vooral je hart voor de vrouw te
laten spreken bij de aankomende ver
kiezingen. “Wij denken dat vrouwen de

politiek kunnen versterken en dat we
vrouwelijke kwaliteiten nodig hebben
als balans in al die mannelijke kracht,”
zeggen Marianne Geurts en Irene
Janssen, twee van de initiatiefnemers
van Hart voor de vrouw. “Wat we kie
zers willen vragen is om vooral bewust
te kiezen”, voegt Wietje Selen daar
aan toe. Volgens de initiatiefnemers
kiezen vrouwen vaak bewust voor een
kandidate op de lijst en dan voor de
hooggeplaatste vrouw. Met deze actie

willen de initiatiefnemers deze mensen
vragen om nog eens te kijken of ze hun
stem niet aan een andere vrouw gun
nen. Want terwijl de nummer 2 op de
lijst toch wel in de Tweede Kamer komt
op basis van haar plek, kan een stem
op een vrouw die net geen zetel in de
Tweede Kamer zou krijgen op basis
van de peilingen, het verschil maken.
Kijk voor meer informatie op
www.hartvoordevrouw.eu
(Foto: Anita Joosten)
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Nieuws

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000

VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Venray Youtube City
Youtuber Dylan Haegens uit
Venray bereikte onlangs de
magische grens van 1.000.000
volgers. En dat heeft hij gevierd!
Afgelopen weekend was hij met
zijn team via een 24 uurs livestream
te volgen in zijn kantoor aan het
Schoutenstraatje. Samen met de
Venrayse Centrumondernemers
organiseerde hij een Meet and Greet
met zes bekende Youtubers.
Gio en OnneDi
Zaterdagmiddag waren de Youtubers
Gio (620.000 volgers) en Onnedi
(500.000 volgers) te gast in ons kantoor
aan het Schouwburgplein. Het stond
werkelijk rijen dik met fans die op de
foto wilden met hun idool. Het was
een geweldige happening waarbij
veel jongeren een droom in vervulling
zagen gaan.

GEZOCHT:
LEDEN VOOR DE LEDENRAAD
Binnen de ledenraad Bedrijven én de ledenraad Particulieren
ontstaan twee vacatures.

De NOS kwam zelfs opnames
maken voor het Jeugdjournaal dat
zaterdagavond is uitgezonden. Venray
was afgelopen weekend met recht
Youtube City! Voor meer info en foto’s
kan je terecht op de Facebookpagina
van Venray Bloeit.

Wilt u het belang van onze klanten en leden behartigen?
Op rabo.nl/horstvenray vindt u de volledige profielschets.
Daar kunt u solliciteren tot 15 april.

Wijzigingen
in onze bankkantoren
Rabobank Horst Venray neemt eind 2017 het pand aan het Schouwburgplein in Venray als hoofdkantoor
in gebruik. Daarmee nemen we afscheid van het gebouw aan de Spoorweg in Hegelsom.
Als bank vinden wij het belangrijk om dicht bij onze klanten te zijn. Met deze achterliggende gedachte gaan we
op zoek naar een nieuwe locatie in het centrum van Horst én wordt ons kantoorpand aan het Schouwburgplein in
Venray opnieuw ingericht. Onze dienstverlening blijft dus op peil, maar dichter bij de klant.

Je
droomhuis
vinden

Vragen?
Wij begrijpen dat deze veranderingen misschien vragen bij u oproepen. Op rabo.nl/horstvenray hebben we
onder ‘Veranderingen in onze huisvesting’ de vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.

SAMENWERKING MET ECHT HYPOTHEEKADVIES

en meteen
weten waar
je staat

NVM OPEN HUIZEN DAG
OP 1 APRIL

1 april is het NVM Open Huizen Dag.

Voor het afsluiten van een
Als je je droomhuis bent tegengekomen, loop dan meteen even binnen op het
Rabobankhypotheek kon u al terecht bijHypotheek Inloopspreekuur van de Rabobank. Onze adviseur beantwoordt
Confiance Financieel Advies uit Venray. vrijblijvend al je woonvragen, zodat jij direct weet waar je aan toe bent.
Als je je droomhuis bent tegengekomen, loop dan meteen
even binnen op het Hypotheek Inloopspreekuur van de
Vanaf nu is dat ook mogelijk bij Echt
Een aandeel in elkaar
Rabobank.
Hypotheekadvies. Dit is een onafhankelijk
financieel adviesbureau met kantoor in
Horst, waar ook Startpunt Wonen
Onze adviseur beantwoordt vrijblijvend al je woonvragen,
gevestigd is.
zodat jij direct weet waar je aan toe bent.
Wij wensen Ralph Beunen en Geert
Verschueren veel succes toe!

Onze kantoren Schouwburgplein 13 in Venray en Spoorweg 2 in
Hegelsom zijn geopend van 10.00 tot 14.00 uur.
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15 VRAGEN

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
School
Woonplaats

Daxine Cornelissen
17
Dendron college
Horst

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Oh verdorie, ik moet weer naar werk
toe. Dat was zeer vervelend, want ik
was om vijf uur al wakker. Om tien voor
zes sliep ik en een half uur later ging
de wekker alweer. Toen kon ik echt niet
meer opstaan. Voor mijn baantje bij de
paprikakas moet ik altijd zo vroeg op.
Dat vind ik niet zo heel erg, want ik heb
echt geweldige collega’s.
Wat is jouw stopwoordje?
Dammit of shit. Ik weet dat het niet
goed is om te schelden en ga het ook
proberen te veranderen. Dat vind ik wel
moeilijk want het zit er gewoon in.
Wat zou je beste uitvinding zijn?
Een hoverboard met tv en Netflix.
Dit zou echt het meest ideale vervoer
middel ooit zijn voor naar school, ook
al hoef ik maar vijf minuten te fietsen.
Dan kan ik vijf minuten langer naar mijn

favoriete series kijken!
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Wat past dat past. Ik heb niet echt een
eigen stijl. Shoppen vind ik ook vreselijk.
Na twee winkels gehad te hebben,
ben ik het zat en ga ik op een terrasje
zitten. Het liefst draag ik gewoon een
spijkerbroek, shirt, leren jasje en af en
toe een vest.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Waarschijnlijk weer iets doms wat ik
gedaan heb of wat ik niet had moeten
doen. Een voorbeeld is dat ik een keer
op school ben uitgegleden. De gangen
waren nat van de regen en ik gleed uit
op mijn kont. Toen ik op wilde staan
liep ik natuurlijk tegen de kapstok aan.
Thuis kunnen we elkaar goed belachelijk
maken. Daar kunnen we inmiddels wel
tegen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Met mijn verjaardagsfeest. Dit feest
was voor mijn 17e verjaardag en ik
had dus al mijn vrienden uitgenodigd.
We hebben toen een foto gemaakt als
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aan
Daxine Cornelissen

herinnering aan dit feest
Heb je een bijnaam?
Dax of Dakkie. Mijn beste vriendin
noemde me vroeger Dakkie. Nu ik wat
ouder ben, noemen mensen me Dax.
Verder heb ik ook nog wat plaagbijna
men zoals waxinelichtje en cactus.
Wat is je favoriete hobby?
Korfbal spelen. Hier kan ik echt al mijn
energie in kwijt en is een uitlaat voor
mijn hoofdpijn waar ik regelmatig last
van heb. Verder heb ik een team waar
ik heel close mee ben. Daarnaast is ons
team erg enthousiast en competitief.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
If I die young. Dit nummer doet me
denken aan de dood van mijn hond.
Met deze hond was ik geboren. Tot mijn
10e ben ik met hem opgegroeid.
Mijn hond was heel belangrijk voor me
en zijn dood was dus een erg emotio
neel moment.
Wat is je droombaan?
Ik heb geen droombaan. Sterker nog, ik
heb eigenlijk geen idee wat ik wil gaan
doen later. Wel wil ik graag mensen

inspireren want dat gebeurt te weinig in
de wereld. Wat ik wel al zeker weet is
dat ik in Amerika ga studeren. Ik hoop
dat dat leuk wordt.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Eerlijkheid. Vriendschap op leugens
gebaseerd is geen vriendschap.
De waarheid kan soms pijnlijk zijn, maar
als je goede vrienden bent kom je daar
wel weer overheen.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik niet bang
ben om mezelf te zijn. Als ik een nieuw
persoon ontmoet ben ik meteen mezelf.
Dat geeft de beste eerste indruk. Ik ben
altijd onvoorspelbaar en heel spontaan.
Mijn slechtste eigenschap is dat ik onge
duldig ben en niet kan stilzitten. Vooral
als ik nerveus ben heb ik hier last van.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Naya Rivera van Glee is een groot
inspiratiebron voor mij. Naya speelt een
lesbische cheerleader in Glee. Daarnaast
is ze lid van de LGTB-organisatie.
Voor LGTB is nog niet zo’n grote belang
stelling. Zij probeert hier meer aandacht
voor te vragen door evenementen te
organiseren.
Hoe wil je graag dat anderen jou zien
als ze je voor het eerst ontmoeten?
Spontaan, grappig en enthousiast. Ik wil
graag dat ze een goed beeld van me
hebben en zich op hun gemak voelen bij
me. Als een vreemdeling gewoon aardig
en enthousiast is, ga je daar ook eerder
in mee.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Toen ik 14 was ben ik met gym op
mijn hoofd gevallen. Hierdoor verloor
ik mijn geheugen. Een paar dingen zijn
wel teruggekomen, maar dan vooral
door verhalen van anderen. Het is net
alsof ik geen jeugd heb gehad omdat
ik zoveel niet weet van vroeger. Dingen
zoals fietsen kon ik wel nog. Rekenen
en lezen was wel moeilijk om weer aan
te leren. De eerste herinnering die terug
kwam na mijn val was de dood van mijn
hond. Ik denk omdat deze grote impact
op me had.

U kunt bij ons terecht voor:
• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR
Venrayseweg 14
5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 88 45

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270

Van links
naar rechts
Voor de eerste keer in mijn
leven doe ik ook mee aan de
verkiezingsstress. Zoals mijn
lieftallige collega en vriendin
Anke al schreef, ben ik dit jaar
18 geworden. Dit betekent dat
ik mag stemmen!
In de politiek ben ik best
geïnteresseerd, dus vind ik het
speciaal dat ik ook eens invloed
op de politiek heb. Enthousiast
ben ik dus al, maar wat ik
uiteindelijk ga stemmen…
Ik was sowieso al niet van plan
om het in dit nieuwsblad te
schrijven, maar echt zeker ben ik
ook niet. Dat ik een linkse
stemmer ben, hebben de
meeste mensen waarschijnlijk al
geraden. Alleen uit al die linkse
partijen kan ik nog steeds niet
kiezen.
GroenLinks spreekt me aan,
maar ik weet nou niet of dat
door de ideeën van de partij
komt of door de looks van Jesse
Klaver.
De SP vind ik weer zo
extreem links en de PvdA
spreekt me ook niet echt aan.
D66 lijkt mij dan wel weer
wat, maar in die partij heb ik me
nog niet genoeg verdiept.
Kieswijzer heeft me ook niks
geholpen, alleen dat er nu nog
een partij bij is gekomen om
over te twijfelen: de Partij voor
de Dieren. Twijfels, twijfels en
nog meer twijfels!
Gelukkig ben ik zeker niet de
enige met dit probleem. Binnen
mijn gezin weet nog niemand
het en mijn vriend heeft ook nog
geen idee. Dit is wel een
bemoedigende gedachte. Ik ben
ten minste niet de enige die nog
in het duister tast.
Ik duik de komende dagen
nog diep in de verkiezings
programma’s, hopelijk zie ik dan
eindelijk het licht. Nu ik toch
jullie aandacht heb, ga
stemmen! Stemmen is super
belangrijk en jouw stem kan
echt wel een verschil maken.
Liefs,
Puck
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A1 Sporting ST prolongeert
kampioenstitel

Zware strijd voor
Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en
Tienray heeft op zondag 5 maart gespeeld tegen het eerste team van SV
Egchel.
De eerste wedstrijd na carnaval is
altijd weer even wennen en dat was
duidelijk zichtbaar aan de kant van
Sporting. Na vier minuten werd een
uittrap richting de aanvoerder Tim van
Rijswick gegeven, maar Tim ver
wachte de bal niet en Juul Stammen
van Egchel die wat wakkerder was
pikte de bal af en maakte het eerste
doelpunt voor Egchel. Sporting pro
beerde zich daarna goed te herpak
ken, maar Egchel was in de beginfase
iets scherper, waardoor Leon na
zestien minuten het tweede doelpunt
wist te maken. Met deze tussenstand
gingen de mannen het kleedlokaal
binnen. Net op tijd, want het begon
te regenen. Aanvoerder Tim van
Rijswick werd in de rust gewisseld
voor Sven Beurskens.
Sporting begon de tweede helft
een stuk sterker en kwam ook vaker
bijna tot scoren. Na een foutje op
het middenveld wist Egchel snel de

goal van Sporting te bereiken waar
Lex Verstappen het koel afmaakte.
De organisatie in het team van
Sporting was even kwijt en hier wist
Lex voor de tweede keer gebruik
van te maken. Er stond 0-4 op
het scorebord. Sporting wist zich
goed te herpakken en Dave van
Rijswick kwam zelfs tot scoren in de
65e minuut door een schitterende
steekpaas van Ramon Rutten. Net als
lijkt dat Sporting de bovenliggende
partij was, ging het faliekant
mis. Sporting was de organisatie
kwijt achterin en door een aantal
persoonlijke fouten wist Egchel in
twaalf minuten vier keer te scoren.
Toch wist Johan van Mierlo in de
86ee minuut nog te scoren en was
de eindstand voor de mensen die
goed mee hebben geteld 2-8 voor
Egchel. Een zware strijd voor het thuis
spelende elftal na toch een goed
gevierde carnavalsweek.

Overtuigende winst
SV Melderslo
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
Nadat het hoofdklassebehoud vorige week al veilig werd gesteld,
speelden de SV Melderslo-korfbalsters op zondag 5 maart hun laatste
zaalwedstrijd tegen Avanti 1 uit Schijndel. De wedstrijd tegen de
hekkensluiter werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst.
Al vanaf het eerste fluitsignaal
was het duidelijk dat SV Melderslo de
betere ploeg was. Toch duurde het
lang voor er doelpunten vielen. In de
eerste tien minuten bleef het 0-0 en
daarna bleef het wat stand betreft
nog een tijdje kort bij elkaar liggen.
Naarmate de eerste helft vorderde
werd SV Melderslo echter steeds
zuiverder. Een gele kaart voor de
coach van Avanti wegens commentaar
op de scheidsrechter leek de ploeg uit
Schijndel enigszins van haar stuk te
brengen en Avanti ging steeds meer
fouten maken. Door SV Melderslo
werd er effectief geprofiteerd van
de verdedigingsfouten van Avanti
en bij rust stond er dan ook al een

royale voorsprong van 12-5 op het
scorebord. Na rust ging SV Melderslo
verder met waar het in de eerste
helft was gebleven: doelpunten
maken. Verdedigend stond de ploeg
af en toe wat wankel, maar Avanti
maakte hier maar weinig gebruik
van. SV Melderslo bleef daarentegen
tot in de slotfase van de wedstrijd
scoren en liep steeds verder uit. Bij
het eindsignaal stond er een stand
van 24-9 op het scorebord. Met
deze winst sluit SV Melderslo de
zaalcompetitie af met een mooie
vijfde plaats in de Hoofdklasse. De
korfbalsters kunnen zich nu met
een goed gevoel gaan richten op de
veldcompetitie.

Door: korfbalvereniging Sporting ST
De A1 van korfbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray is op zondag 5 maart kampioen geworden in
de tweede klasse.

Het bleef spannend tot de laatste
competitiedag wie in de tweede klasse
de kampioenstitel binnen zou halen.
Het A1-team van Sporting ST had
het zelf in de hand, maar moest wel
winnen van Swift om niet afhankelijk
te zijn van de concurrentie. Na een
snelle openingstreffer van Sporting

ST, wist Swift uit te lopen en keek
Sporting ST met de rust tegen een
4-1 achterstand aan. Na de rust kreeg
Sporting ST meer grip op de wedstrijd
en wist sterk terug te komen tot 4-3.
Swift wist de spanning op te voeren
door de voorsprong uit te bouwen
naar 5-3. De aanval van Sporting ging

steeds beter draaien en de verdediging
liet geen steken meer vallen. Sporting
wist de achterstand om te buigen naar
een 5-7 voorsprong. Zo wist Sporting
ST in deze spannende wedstrijd de
winst en daarmee opnieuw het
kampioenschap in de zaalcompetitie
binnen te halen.

Winst voor Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Het eerste team van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelde zaterdag 4 maart tegen Skunk/VHC Schijndel DS 1.
De eerste set verliep voor Set Up
DS 1 prima. Er werd goed gepassed
en gevarieerd aangevallen waardoor
deze set goed verliep en Set Up
deze set won met 18-25. De tweede
set verliep precies hetzelfde.
Er werden iets minder foutjes
gemaakt aan de Meerlose kant,

waardoor ook deze set overtuigend
werd gewonnen met 14-25. Set drie
begon weer sterk met standen van
6-11 en 13-18. Toen belandde Set Up
in een mindere fase, waardoor
Skunk/VHC Schijndel DS 1 weer in
kon lopen op de dames van Set Up
(17-18). Na een overbodig spannende

slotfase, sleepte Set Up toch de
setwinst binnen met een stand van
25-27. De vierde set verliep weer
hetzelfde als set 1 en 2; goede
passing, degelijke aanval en een
verzorgd spel. De set werd dan ook
weer overtuigend gewonnen met
een stand van 15-25.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk
en P. Kool in samenwerking met
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

Oxalis Junioren A1 en Pupillen
E3 kampioen
Door: korfbalvereniging Oxalis
De junioren A1 van korfbalvereniging Oxalis werden zaterdag 4 maart in een hele spannende
wedstrijd zaalkampioen in de tweede klasse. De wedstrijd ging tot 8-8 gelijk op. De A1 besliste de
wedstrijd in de laatste 10 minuten door met 10-8 van Merselo te winnen. Ook de pupillen van E3
mochten zaterdag een kampioenschap vieren, ze werden spellenkampioen. Dat betekent dat ze in de
zaal de meeste balspelletjes gewonnen hebben die na afloop van elke wedstrijd werden gespeeld.
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SV Melderslo E1 kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De laatste wedstrijd voor de korfbalsters van SV Melderslo E1 stond zaterdag 4 maart gepland. Ze hadden tot
dan toe alleen de allereerste wedstrijd tegen Swift E1 uit Velden verloren met 7-8.

Sparta’18 verliest
van MVC’19
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 is er zondag 5 maart
niet in geslaagd om de punten mee naar Sevenum te nemen.
Op een lastig bespeelbaar veld
ging het vaandelteam uit Sevenum,
met een aantal noodgedwongen
aanpassingen in de basis, ten onder
tegen MVC’19 uit Maasbree. In een
eerste helft, die vooral in het teken
stond van hard werken en nau
welijks goed voetbal, werd er niet
gescoord. Wel kregen beide ploegen
een tweetal goede mogelijkheden
die onbenut bleven. Het wedstijd
beeld veranderde in de tweede helft
nauwelijks. Er gebeurde weinig voor
beide doelen. Toen beide teams af

De returnwedstrijd tegen Swift
E1 werd gewonnen met 10-3. Omdat
Swift E1 verder geen punten meer
had verspeeld, moest deze laatste
wedstrijd wel gewonnen worden
om kampioen te worden. Tegen
de tegenstander Swift E2 hadden
ze echter thuis geen gemakkelijke

wedstrijd. Het beloofde dus een
spannende wedstrijd te worden. En
dat werd het. Ze kwamen op een
1-0 voorsprong. Maar voordat ze
het wisten, keken ze tegen een 3-1
achterstand aan. De meiden lieten zich
niet uit het veld staan en ze kwamen
toch weer op 3-4. Het ging goed tegen

elkaar op. Na opnieuw een gelijke
stand, 5-5, konden zij door een paar
mooie doelpunten van Fieke uitlopen
naar 5-8. Maar Velden knokte zich toch
weer terug naar 7-8. Tot de laatste
seconde bleef het spannend. Maar ze
wisten de wedstrijd toch te winnen,
want de eindstand bleef 7-8.

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Kampioenschap lonkt voor
heren Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft zaterdag 4 maart Flamingo’s 56 DS2 uit
Gennep opgewacht. Hovoc heren 1 reisde naar Eindhoven om het tegen Hajraa HS1 op te nemen. De heren spelen
pas vrijdag 17 maart weer en hebben nog maar tien punten nodig om het kampioenschap te verzilveren.
Bij het eerste fluitsignaal werd er
wat aftastend gespeeld door de heren,
maar langzaam werd de druk van beide
kanten opgevoerd. Beide teams kwa
men door sterk verdedigen moeizaam
aan scoren toe. Een voorsprong werd
gegeven en een achterstand werd
ingehaald. Voor het publiek een span
nende fase. Met 23-25 ging de eerste
set naar Hovoc toe. Hajraa gaf niet
op na het nipte verlies en gaf Hovoc
weinig kans. Ook enkele sterke service
series van Hajraa deed Hovoc tegen
een vijf punten achterstand aankijken.
Tegen het einde wist Hovoc nog een
sprint in te zetten en wist het gat tot

twee punten weg te werken. Helaas
was dat net te laat. Met 25-23 pakte
Hajraa het eerste punt af van Hovoc
in 2017. De Horster heren zetten een
spreekwoordelijk tandje bij. Hajraa
kreeg geen kans meer en het was
gedaan. Met 25-20 en 25-12 werden de
laatste twee sets gewonnen. Met 3-1
keerde Hovoc terug naar Horst en kon
zo nog net op tijd de wedstrijd Hovoc
DS1 tegen Flamingo’s 56 DS2 zien.
Daar zette Manon Engels de
tegenstander met haar service ver
rassend onder druk en werd er een
flinke voorsprong gepakt. De dames
uit Gennep kwamen punt voor punt

dichterbij , maar wederom een sterke
serviceserie maakte daar een eind aan
(25-19). Hierna herstelde Gennep en
begon sterk. Hovoc moest zich punt
voor punt terugvechten en kwam bij
24 langszij. Helaas bleef het daarbij en
ging de set met 24-26 naar Gennep.
In de derde set was de vaart eruit
en ging Hovoc onderuit met 17-25.
Dit werd knap opgepakt en Hovoc wist
evenzo Gennep te overklassen (25-17).
Een vijfde set was noodzakelijk. Hovoc
begon sterk en kwam op voorsprong,
maar de concentratie was op en deze
set werd afgegeven (11-15) wat een
2-3 winst voor Gennep gaf.

Meterik geeft punten weg
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Op deze regenachtige zondagmiddag 5 maart op sportpark de Vonckel in Meterik was de wedstrijd van het
eerste team van voetbalvereniging RKSV Meterik tegen SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst heel lang even
slecht als het weer. Pas nadat SVEB op 0-1 kwam ging Meterik volop in de aanval en leek een 2-1 overwinning te
behalen. Maar in de slotseconden kwam de gelijkmaker voor SVEB toch nog uit de lucht vallen.
Pas na bijna een uur kwam er vuur
in de wedstrijd. Meterik dwong diverse
corners af, waaruit ze gevaarlijk werd.
Een inzet ging via een verdediger
naast, Dré Peeters en Tom Verbong
schoten rakelings over het doel. Op het
middenveld werd door een Meterik
verdediger een fout gemaakt, Maik
Vermazeren kreeg de vrije doorgang
en scoorde beheerst de 0-1. Meterik
bracht vanaf de aftrap met een mooie
combinatie Dirk van Rengs in stelling
en deze scoorde beheerst de 1-1. Wat
een opluchting voor de groenwitten.
Pas vanaf dat moment gingen ze voor

de overwinning. De prima ingevallen
Nick van Berlo en Dré Peeters brachten
meer beweging en gevaar in de aanval.
Nick schoot vanuit kansrijke positie
naast en Dré schoot prachtig in, maar
zijn inzet belande op de paal. Meterik
leek toch de wedstrijd te beslissen toen
Koen Jakobs zeven minuten voor afloop
uit een corner, fraai via de onderkant
van de lat de 2-1 binnenkopte. SVEB
was in de eerste helft iets beter zonder
echt gevaarlijk te worden.
Na de pauze kwam Meterik steeds
meer onder druk te staan, maar
scoorde in de allerlaatste minuut

toch de 2-2. Meterik-keeper Luuk
Haenen leek een hoge voorzet te
pakken maar een SVEB-speler maakte
een overtreding. Routinier Joris de
Mulder maakte slim gebruik van de
geboden kans en frommelde de bal
over de doellijn. De blauwzwarten
gaven aan dat er door hun aanvaller
een overtreding was gemaakt, maar
scheidsrechter Lenssen wees resoluut
naar de middenstip. Meterik heeft
uiteindelijk zichzelf tekort gedaan
door een groot gedeelte van de
wedstrijd met te weinig beleving te
spelen.

leken te stevenen op een gelijkspel
scoorde MVC’19 in de 80e minuut de
1-0. Sparta’18 ging hierna vol op de
aanval. De scheidsrechter wees in de
86e minuut resoluut naar de stip toen
een MVC’19 speler hands maakte in
het strafschopgebied. Na aanmerkin
gen op de leiding kon een speler van
MVC’19 met twee keer geel vertrek
ken. De penalty werd helaas gemist
door Danny Vullings. In de laatste
minuut liep MVC’19 in de counter nog
uit naar 2-0 waarna de scheidsrechter
een einde maakte aan de wedstrijd.
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PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

CURSUS

OP ZOEK NAAR GOD
Is er meer in dit leven dan de routine van alledag?
Ben ik hier toevallig of is er een reden dat ik leef?
Waar hou ik mij aan vast in onzekere tijden?

Door alle dagelijkse bezigheden is het niet zo vanzelfsprekend om je met deze vragen bezig te houden. En
waar moet je beginnen? Deze gratis cursus is een
goede start.
WAAR

WANNEER

AANMELDEN?

Gemeente
Horst a/d Maas

Start: Mei
5 avonden

johan.koning@freeler.nl
077-4672777

www.christengemeente-roermond.nl
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VERBOUWINGS
OPRUIMING!
Profiteer van
kortingen tot wel

40%

Alles moet weg!

Meeneemprijzen

e n o p = o p!

WING - VERBOUWING - VERBOUWING - VERBOUWIN
Hoofdstraat 25 - 5961 EX Horst - Tel. (077) 3983021
gratis parkeren - www.ep.nl
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Balpennenruilbeurs in Hegelsom
Balpenverzamelaar Mart Heldens organiseert op zondag 12 maart in samenwerking met de Pennenverzamelaars Vereniging Nederland een ruilbeurs. Deze vindt plaats in zaal Debije in Hegelsom.
Deze ruilbeurs van reclamebal
pennen wordt voor de 24e keer
georganiseerd.

De beurs duurt van 10.00
tot 15.00 uur. Neem voor meer
informatie over de ruilbeurs of

voor het afgeven van balpennen
contact op met Mart Heldens via
077 398 53 88.

Digisterker bij BiblioNu
BiblioNu start in maart met de cursus Digisterker. Deze cursus is bedoeld voor inwoners van de gemeente
Horst aan de Maas en leert deelnemers zelf veilig informatie vinden en digitaal zaken doen met de overheid.
In deze cursus komt het gebruik
van DigiD, de websites van UWV, SVB,
de Belastingdienst, de gemeente en
hoe je zaken regelt op MijnOverheid.
nl aan de orde. De cursus is bedoeld
voor mensen die kunnen omgaan
met een computer en bestaat uit
vier bijeenkomsten van 19.00 tot

21.00 uur. In de bibliotheek van Horst
vinden deze avonden plaats op de
woensdagen 22 maart, 29 maart, 5
april en 12 april.
Voor mensen die eerst meer wil
len leren over computergebruik heeft
de Bibliotheek de cursus Klik & Tik.
In deze cursus wordt met behulp van

video’s basisvaardigheden zoals websi
tes bekijken, e-mailen en downloaden
uitgelegd. Deelnemers werken in hun
eigen tempo en worden begeleid.
Klik & Tik is met ingang van 23 maart
iedere donderdagmiddag van 13.00 tot
15.00 uur in de bibliotheken van Horst
en Venray.

Themabijeenkomsten mantel
zorgers
Bij Synthese in Horst worden twee verschillende themabijeenkomsten voor mantelzorgers gegeven.
Eén bijeenkomst focust zich op de relatie tussen mantelzorger en de zorgvrager. De andere bijeenkomst, gegeven
door Mezzo, gaat over de financiële regeling voor mantelzorgers.
Op dinsdag 14 maart, van 19.15 tot
21.15 uur vindt er een themabijeen
komst over mantelzorg en verande
rende relaties plaats bij Synthese.
Als mantelzorger kan het moeilijk zijn
om te accepteren dat een naaste ziek
is of dat je bepaalde dingen niet meer
kunt doen. Het kan dat je te maken
krijgt met lastige keuzes. Samen met

een psychologe en counselor gaat
Synthese in gesprek met aanwezigen.
Op donderdag 23 maart van 19.00
tot 21.00 uur vindt er bij Synthese ook
een bijeenkomst plaats over financiële
regelingen voor mantelzorgers.
Deze avond wordt verzorgd door
Mezzo. Tijdens de bijeenkomst wordt
ingegaan op de verschillende financiële

regelingen die er voor mantelzorgers
zijn. Verder is er de mogelijkheid om
vragen te stellen.
Voor beide bijeenkomsten
is plaats voor dertig personen.
Aanmelden kan via info@synthese.nl of
telefonisch via 077 397 85 00. Bij meer
belangstelling wordt nog een nieuwe
datum gepland.

George van Houts bij Kukeleku
George van Houts staat zondag 12 maart op het podium van Kukeleku in Horst. De voorstelling vindt plaats in
’t Gasthoês in Horst en begint om 20.00 uur.
Met zijn voorstelling ‘Kom
Plot’ gaat Houts het hebben
over samenzweringstheorieën.
Samenzweringstheorieën, het wereld
wijde web wemelt ervan. Maar wat als
het-tot-samenzweringstheorie-verkla

ren-van-alles-wat-buiten-de-officiëlelezing-der-dingen-valt nu eens zelf een
samenzwering is? George van Houts
vertelt in deze voorstelling over een
aantal samenzweringen dat tientallen
jaren later waar bleek te zijn. Het is

geen cabaret, geen toneel, geen lezing,
maar een avondvullende ‘TED-talk’,
met humor, karakter en de ontsluiering
van een angstaanjagend, verbijsterend,
wereldwijd complot. Kijk voor meer
informatie op www.kukeleku.com

www.haardstede.nl

Wij zijn op zoek naar een:

onderhoudsmedewerker/
lasser m/v
voor onze werkplaats. De werkzaamheden betreffen het onderhoud en
reparatie van de afzetcontainers en overige voorkomende werkzaamheden.
Dit is een fulltime functie.
Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert.

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

laat je
zien

Slagwerkgroep Harmonie Horst

Drums around the world
De slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie van Horst brengt op zaterdag 25 maart de show Drums Around
The World-Wake Up. Deze vindt vanaf 20.00 uur plaats in ’t Gasthoês in Horst.
De harmonie van Horst bestaat dit
jaar 200 jaar. De slagwerkgroep maakt
al 80 jaar onderdeel uit van de harmo
nie. Tevens staat in 2017 dirigent Hans
Vloet 15 jaar voor de groep. Tijd dus
voor een feest, vond de organisatie.
Drums Around The World-Wake Up!
Wordt een muzikale droomreis. Tijdens

deze droom wordt slagwerk op zijn
breedst ingezet. Zo komt topdrum
mer Michael Schack van onder andere
Netsky en Clouseau op bezoek, net als
voormalige Heideroosjes-lid Igor Hobus
ex-Heideroosjes.
Andere regionale samenwerkingen
zijn met zanger Roy Verbeek, DJ Kid de

Luca, het Horster Mannenkoor en drum
band Jong Nederland Horst. Verder is er
dans van een groep van Froxx en een
blazersensemble ondersteunt door een
basgitarist. De avond wordt gepresen
teerd door Imke Melief en Willem van
den Munckhof. Kijk voor meer informa
tie op www.drumsaroundtheworld.nl

De Schatberg Sevenum

Sing Challenge Festival
Op De Schatberg in Sevenum vindt dit jaar de negende editie van het Sing Challenge Festival plaats. Op zaterdag
11 maart en zondag 12 maart staan meer dan 25 koren met uiteenlopende stijlen op het podium bij het festival.
De deelnemende koren komen uit
het hele land en hanteren samen veel
verschillende stijlen. Dit gaat van klas
siek tot pop en van shanty tot smartlap.
In totaal staan er ongeveer duizend
zangers en zangeressen op het podium.

Op zaterdag is een Sing Along waar het
publiek mee kan zingen op bekende
klassiekers.
Organisator Stichting Sing Challenge
wil zo veel mogelijk mensen kennis
laten maken met het plezier van het

zingen. Door deelname van verschil
lende koren en de inzet van leden van
De Maashave en andere vrijwilligers is
het gelukt om sinds 2009 een jaarlijks
terugkerend tweedaags festival neer
te zetten.

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Vogelkastjes en
draaiorgeltjes
Kinderen kunnen op zondagmiddag 12 maart in Museum De Locht in
Melderslo een vogelkastje timmeren. Ook geeft de draaiorgelclub
toelichting op de bouw van kleine draaiorgeltjes.
De activiteit met het vogelkastje
is voor het vieren van het begin van
de lente. Vogelwerkgroep ’t Hökske
Horst-Sevenum helpt bij het maken
van de vogelkastjes. Leden van
Draaiorgelclub Noord-Limburg geven
op zaterdag en zondag uitleg bij het
bouwen van kleine draaiorgeltjes en

bij het maken van orgelboeken en
een orgelpijper. Ook is er geregeld
een draaiorgeltje te horen. Verder
is er een smid in het museum aan
het werk. Het museum is deze dag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Lianne van Vegchel en leerlingen Anouk, Tim, Linda en Kimberley

Horster kunstenares Dierendoedag in Horst
in Picasso-wedstrijd

Leerlingen van het Citaverde College in Horst organiseren op zaterdag 18 maart een Dierendoedag. Deze vindt
plaats in de Vitelia Winkel in Horst van 11.00 tot 16.00 uur.

Een werk van kunstenares Jacqueline Hoebers uit Horst is uitgekozen
met 24 andere werken uit 3.055 inzendingen voor het programma
Krabbé zoekt Picasso.
In de wedstrijd Krabbé zoekt
Picasso werden kunstenaars uit
genodigd om één of twee werken
in te sturen die te maken hebben
met Picasso. Het werk Sol LeWitt en
Picasso van Jacqueline Hoebers wordt
van 13 tot en met 19 maart in het

VondelCS in Amsterdam tentoonge
steld, waar een jury bepaalt wie de
winnaar is. Van 2 maart tot 13 maart
kunnen mensen stemmen op een van
de kunstwerken.
Voor meer informatie, kijk op:
www.jacquelinehoebers.nl

Vitelia Winkel werd door een groep
leerlingen van mbo 3-4 benaderd om
mee te doen in een Citaverde onder
wijsproject. “We hebben in overleg met
de leerlingen besloten om onze locatie
en de winkel beschikbaar te stellen
voor hun thema Dierendoedag”, vertelt
winkelmedewerker Lianne van Vegchel.
“Daarnaast hebben we de projectgroep
gestimuleerd om binnen het thema
verbindingen te zoeken met regionale

Helicon MBO Helmond

Open
avond

ondernemers om het project meer
draagvlak te geven en daardoor meer
diversiteit voor bezoekers te bieden.”
“Dit soort projecten geven onze
leerlingen een leerzame praktijk
ervaring waarbij ze actief bezig
zijn met organiseren, plannen, PR
en communicatie en uiteraard het
bedrijfsleven in zijn algemeenheid”,
geeft docente Bregje Swanenberg aan.
“Daarnaast is het organiseren van een

publieksactiviteit onderdeel van het
examenprogramma voor leerlingen
dierenverzorging. Wij zoeken met dit
soort projecten nieuwe connecties
tussen onderwijs en het bedrijfsleven
in de regio.”
Tijdens de Dierendoedag kunnen
bezoekers onder meer op de foto met
hun huisdier, een speurtocht maken
door de winkel of een workshop
hersentraining met honden volgen.

Wij geloven dat de wereld een betere plek is én langer
bestaat, als we bewuster omgaan met voeding, dieren
en onze leefomgeving. Jij leert hierin te denken én te doen.

Voeding
Jij weet straks alles over voeding.
Je bedenkt en maakt nieuwe
producten. Altijd duurzaam,
gezond en met passie! Hiermee
inspireer jij anderen en adviseer
je bedrijven en consumenten.
Social media is jouw wereld en je
gebruikt het om te ondernemen
en je kennis te delen.

Outdoor
en recreatie
Dé opleiding voor actieve
natuurliefhebbers die graag
met mensen werken. Je leert
groepen te begeleiden bij
buitensport activiteiten, zoals
mountainbiken, survivaltochten
en nog veel meer. Je bent een
enthousiaste doener die
tegelijkertijd alles weet over
het beheer van een
recreatieterrein of camping.

Woensdag
15 maart

aanvang 19.00 uur

Dier
Je bent gek op dieren en wilt er
later je beroep van maken.
Bijvoorbeeld als dierverzorger,
ondernemer of dierenartsassistent.

#MBO Experience
#Meeloopdagen

helicon.nl
Voor elke opleiding gelden ook de keuzemodules
Doorstroom hbo, Ondernemen en Internationalisering.

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl
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Team Big Challenge 23 Agrifac

Alpedufest in America
In America wordt op zaterdag 11 maart het benefietfeest Alpedufest georganiseerd om geld in te zamelen voor
het team Big Challenge 23 Agrifac dat de Alpe D’HuZes gaat beklimmen voor geld voor kankeronderzoek. Het feest
vindt plaats in de loods van Timmermans Agri-Service aan de Lorbaan.

Big Challenge is een organisatie
die ontstaan is vanuit de agrarische
sector die zich inzet om een einde te
maken aan de ellende en onmacht die
de ziekte kanker in onze maatschap
pij veroorzaakt door zoveel mogelijk
geld in te zamelen tijdens de Alpe
d’HuZes. Big Challenge was op zoek
naar nieuwe agrarische sectoren om
haar doel te verwezenlijken en zo
kwamen Harm Timmermans en Frank

Reintjes, beiden lid van de Veulense
fietsclub De Bikers, op het idee om
dit jaar onder de naam Big Challenge
23 Agrifac met een loonwerkteam
de Alpe d’Huez te beklimmen. Het
team bestaat uit mensen uit Veulen,
Ysselsteyn, America en Castenray
die tijdens Alpe d’HuZes proberen zo
vaak mogelijk de berg te beklimmen
per fiets of één keer te voet en een
aantal vrijwilligers. Het feit dat Carla

Timmermans, echtgenote van Harm
Timmermans, op dit moment vecht
tegen alvleesklierkanker is voor het
team een extra motivatie om er alles
uit te halen onder het motto.
Om geld in te zamelen wordt het
Alpedufest georganiseerd in America.
Het feest wordt muzikaal ondersteund
door onder andere de band Trademark,
dj Toorts Fissa Brigade en dj Fred &
MC Ria.

Hobbymanifestatie in De Wingerd
Hobbyshop Nellie Snellen organiseert op zondag 12 maart een creatieve hobbymanifestatie in De Wingerd in
Sevenum. De manifestatie duurt van 10.00 tot 16.30 uur.
Aan deze creatieve show werken
ruim 25 landelijke bekende auteurs
en demonstratrices mee. Zij laten de
bezoekers kennis maken met diverse
hobbytechnieken en trends voor het
komend voorjaar. Tijdens de hobby-

manifestatie presenteert Nellie haar
nieuwste technieken en producten
zoals mixed media artikelen, dies en
stempels. Evenals vorige keren zijn er
ook weer allerlei demonstraties met
nieuwe producten van andere aanbie

ders zoals Marianne Design, Leane
Creatief, JéJé Products, CraftEmotions,
Anneke Radsma, Nel van Veen, Olba,
Kreaxions, A&J en Kitty Franken.
Daarnaast zijn er ook verschillende
workshops en tombola’s.

Twee workshops in De Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek in Horst wordt in maart een workshop 3D-fantasieobject vilten en een workshop
kantachtig georganiseerd. De workshops vinden plaats op respectievelijk zaterdag 11 maart en zaterdag 26 maart.

WEYERS GMBH / WAREHOUSING VENLO BV
Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is een handelsbedrijf in
verse groente, fruit met o.a. een vestiging in Venlo (Nederland).
Onze producten worden hoofdzakelijk in Duitsland en
Oost Europa verkocht. Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is
een succesvol bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden en een
aangename werksfeer met respect voor elkaar. De filosofie van
Weyers GmbH staat voor een open en eerlijke samenwerking
tussen haar medewerkers die hun verantwoordelijkheid kennen,
zelfstandig werken en eigen initiatieven tonen.
Wij zijn per direkt op zoek naar

Kwaliteitscontroleur(s) AGF
m/v (fulltime)

De werkzaamheden zullen plaats vinden in een dochteronderneming genaamd Warehousing Venlo BV, Venrayseweg
192, 5928 RH Venlo (adres is gelegen op Fresh Park Venlo).
Als kwaliteitscontroleur word je opgenomen in ons hoog
gekwalificeerde kwaliteitsteam.
Dit team is verantwoordelijk voor het waarborgen van de juiste
kwaliteit van onze producten. Dit houdt o.a. in het uitvoeren van
controles en het juist afhandelen van klachten.

Wij zoeken:

• een enthousiast en leergierig persoon;
• met minimaal VMBO-/MBO-diploma;
• die stressbestendig, flexibel, representatief, sociaal,
gedreven is en met oog voor detail;
• zonder 9 tot 5 mentaliteit;
• ervaring heeft met computerwerkzaamheden;
• de Duitse/Engelse spraak redelijk onder de knie heeft;
• ervaring heeft in de AGF-branche of ruime werkervaring in de
agrarische sector.
Op zaterdag 11 maart houdt
Museum de Kantfabriek de workshop
3D-fantasieobject vilten. In deze
workshop wordt in lagen gevilt.
Er wordt gewerkt met drie verschil
lende kleuren wol, die uiteindelijk de
textuur en diepte bepalen van het
werk. Er wordt begonnen met het
maken van een voorvilt en het rollen
van een aantal koorden. Dit wordt
verwerkt tot één geheel, dat weer
wordt gevilt. Daarna wordt er geknipt

en worden kleuren weer tevoorschijn
gehaald. Bij dit proces kunnen
deelnemers hun fantasie en creativi
teit de vrije loop laten. Deze workshop
is geschikt voor deelnemers die al
eerder gevilt hebben en de basistech
niek vilten beheersen. Museum de
Kantfabriek organiseert op zaterdag 26
maart de workshop Kantachtig. In het
eerste deel van deze workshop gaan
cursisten werken met verschillende
vliezen. In combinatie met de vliezen

voegen ze garens, vilt en andere
materialen toe. De bedoeling is dat
cursisten proefstukken maken om te
ontdekken welke mogelijkheden er
zijn om een kantachtige uitstraling te
krijgen. Na bewerking van het
materiaal blijven de werkstukjes
transparant. Voor deze workshop is het
aan te bevelen dat deelnemers kennis
hebben van het vrij machinaal quilten.
De workshop wordt gegeven door
textile artist and teacher Wil Fritsma.

Wij bieden:

Een leuke en uitdagende baan binnen een jong dynamisch
bedrijf, met perspectief op een vast dienstverband en eventueel
doorgroeimogelijkheden. Wij bieden een salaris zoals in de
AGF-sector staat aangegeven en studiemogelijkheden nadat
men ervaring heeft opgedaan met alle AGF-producten.

Spreekt dit je aan?

Herken jij je in deze vacature en wil je ons team komen
versterken stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
wernerswinkels@weyersgmbh.de of bel voor informatie naar
Werner Swinkels 06 - 12 86 14 77.
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Agenda t/m 16 maart 2017
do
09
03

vr
10
03

Inloop punchen

Workshop 3D-fantasieobject vilten

Start project

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: SOS Meerlo-Wanssum
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Café De Verbeelding

IQuizut

Optreden The Watchman

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 18.30 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind Meerlo

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Breicafé

OMG! Indoor

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

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

Receptie jubilarissen

OMG! Indoor

za
11
03

Voorstelling George van Houts

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: zangvereniging Egelsheim
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Informatieavond Nationaal Zorgfonds

Voetbalquiz

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: SP Horst aan de Maas
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Sparta’18
Locatie: sportpark Sevenum

Après Ski Party

Alpedufest

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Organisatie: Big Challenge Agrifac
Locatie: Timmermans Agri-Service America

zo
12
03

NL Doet
Locatie: Horst aan de Maas

di
14
03
wo
15
03

Themabijeenkomst mantelzorgers
Tijd: 19.15-21.15 uur
Locatie: Synthese Horst

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Haeren Grubbenvorst

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug America

NL Doet
Locatie: Horst aan de Maas

do
16
03

Open dag PSW
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Pedagogisch Sociaal Werk
Locatie: activiteitencentrum PSW Sevenum

Open dag trimsalon

Vogelkastjes en draaiorgeltjes

Tijd: 09.30-15.00 uur
Organisatie: Welkoop Sevenum en Gemmy’s Trimsalon
Locatie: Welkoop Sevenum

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

Open dag Magma Mineralen

Hobbymanifestatie

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Galerie Magma Mineralen Sevenum

Tijd: 10.00-16.30 uur
Organisatie: Hobbyshop Nellie Snellen
Locatie: De Wingerd Sevenum

Open repetitie

Sing Challenge Festival
Tijd: 11.00-20.00 uur
Locatie: De Schatberg Sevenum

Rozensnoeidemonstratie
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Rozen- en tuinplantenspecialist Tuincentrum
Lottum

Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: Mart Heldens
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

DAG
GRATIS INTRODUCbijTIE
uw hond,

GRATIS nagels knippen
kat, konijn of cavia
kat
GRATIS vachtadvies voor hond en

VOOR BEDRIJF
EN
PARTICULIER
Familie
Mol
Venloseweg 21 5961 JB Horst

HOUTHANDEL
VOOR
BEDRIJF EN
PARTICULIER
077-3981270
info@mol-hout.nl
www.mol-hout.nl
Venloseweg
21 5961
JB Horst
5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl
077 - 398 12 70
Venloseweg 21,

info@mol-hout.nl
www.mol-hout.nl

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens Meterik

Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: De Schatberg Sevenum

7
Kom op zaterdag 11 maart 201
de
r
voo
m
naar Welkoop Sevenu

Per 1 maart 2017 heeft Houthandel Mol de poort
gesloten. Wij bedanken iedereen voor de jarenlange
prettige samenwerking en klandizie.

Dorpraadsvergadering

Sing Challenge Festival

Unieke samenwerking

HOUTHANDEL
Houthandel
Mol
stopt
er mee
HOUTHANDEL

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Mannenkoor Die Sevensanghers
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Balpennenruilbeurs

Welkoop Sevenum en Gemmy’s Trimsalon

uur
Gemmy is aanwezig van 9.30 tot 15.00

Dorpsraadsvergadering

zonne
klaar
Reparatie en onderhoud
van rolluiken
Ron van Gool
06 202 88 600

Autobedrijf

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

Dansavond met

GEORGE
VAN HOUTS
ZON

”The Sparks”
18 maart

12

21:00 uur

ANNO’54 Venray

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n

Kijk voor meer info op

www.kukeleku.com

MRT
2017

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

n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

schilder

werken

America Tel. 06-12359686

09
03

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
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
10 t/m 16 maart 2017
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

09.00

Rootsmuzikant The Watchman staat zondag 12 maart vanaf 16.00 uur op het podium van café Cambrinus in
Horst. The Watchman, wiens echte naam Ad van Meurs is, heeft vorig jaar zijn laatste album Dorset Moon
uitgebracht.
Met een ernstige ziekte achter de
rug leverde Ad Meurs zijn twaalfde
Watchman-album uit. “Het album is
een echte familieaangelegenheid”,
aldus de organisatie. “Zijn echtgenote
Ankie Keultjes produceerde het album

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

17.30
17.30

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray
10% korting op de
zondagsbrunch met live cooking
in het restaurant

Blauwebessenland

Meterik

E 1 korting op jam

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

en levert de tweede stem. Maar ook
zijn zoon Dylan speelt gitaar en hij blijkt
een zeer verassende verrijking te zijn.”
Volgens de organisatie zijn de teksten
regelmatig zeer persoonlijk, soms wat
donker, melancholiek maar nooit echt

somber. Ad van Meurs stond als The
Watchman al enkele malen eerder bij
Cambrinus. Maar ook als schrijver-muzi
kant van de band No Blues heeft hij in
Cambrinus gestaan. Voor meer informa
tie kijk op www.cambrinusconcerten.nl

HALLO voordeelpas
anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

zaterdag 2 april, maandag 17 april,
zondag 7 mei, maandag 5 juni, zondag
18 juni, zondag 9 juli, 23 zondag
juli, zondag 13 augustus, zondag
27 augustus en zondag 17 september.

The Watchman in Cambrinus

ANBISE
Heilige mis

particuliere standhouders en
verschillende marktkramen kunnen
staan. Verder is er ook nog horeca
aanwezig.
De Mega Carbootsales zijn op

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

19.15

Lottum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

De carbootsales beginnen iedere
keer om 08.30 uur beginnen en
duren tot 15.30 uur. In Kasteelpark
ter Horst is een 10 hectare groot
terrein beschikbaar waar vierhonderd

Deelnemers

Kronenberg

zondag

De volgende edities van de Mega Carbootsale staan voor de deur. Tussen 2 april en 17 september worden er
grote rommelmarkten in Kasteelpark Ter Horst in Horst georganiseerd.

19.15

Griendtsveen
zondag

Carbootsale in Horst

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 27

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Parkhotel Horst

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK
5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Paramedische
Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Camps Optiek

10% korting op het hele
assortiment

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. E 17,95

Brownies & downieS
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

Het LoopCentrum

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Duet Kappers

De Schuilplaats

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

5% korting op de rekening

Koffie voor E 1

Tienray

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Wauw speciaal voor jou

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Driegangenmenu voor E 10

Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

25% korting op het tweede
gerecht

The Zen Company

Eetcafé Ald Vors

Museum de Kantfabriek

Priesternoodnummer

Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
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

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 6,50 korting op de intake

10% korting

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

10% korting op de eerste
behandeling

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

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions
15% korting op zonnecosmetica

Voordeelpas

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

WASSEN & DROGEN

INRUILACTIE!
Extra hoge kortingen bij inruil van uw oude wasmachine of droger!

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

GRATIS BEZORGD!

104,- INRUILKORTING!

479,-

104,- INRUILKORTING!

375,-

799,-

CONDENSDROGER / T6DB72GP

WASMACHINE / WDA111

t Energieklasse B t Vulgewicht 1-7 KG t 65 dB
t ProSense-technologie stemt de droogtijd af op de lading was
t De ProTex-trommel beschermt uw kleding en voorkomt kreuken

t&OFSHJFLMBTTF"

695,-

t7VMHFXJDIU,(tSQN

t%F4PGU$BSFUSPNNFMCFTDIFSNUVXLMFEJOH
t%FXBUFSNFUFSTUFNUIFUXBUFSWFSCSVJL[ÏÏSQSFDJFTBG

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond (Retailpark)
T. 0475-425262

Nieuw!

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

!

uwd
VernieEcht

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

