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Klooster wordt school
Wethouder Ger van Rensch van gemeente Horst aan de Maas gaf woensdag 21 februari samen met leerlingen van basisschool Onder de Wieken het startsein voor
de verbouwing van het Theresiaklooster in Meterik. Een deel van het klooster wordt verbouwd tot nieuw onderkomen van de basisschool. In het klooster is al een gedeelte
van de school gevestigd, maar nu is het de bedoeling dat alle groepen in het gebouw worden ondergebracht. De huidige school is aan groot onderhoud toe en gaat de
komende jaren waarschijnlijk te kampen krijgen met een leerlingenkrimp, waardoor er minder schoolruimte nodig is.

Enquête

Comité onderzoekt wensen Tienrayse kermis
Het kermiscomité van Dorpsoverleg Tienray gaat samen met de kermiscommissie van OJC Gaellus aan de
hand van een enquête onderzoeken wat de wensen en ideeën zijn van inwoners voor de kermis in het dorp.
Om de Tienrayse kermis nieuw
leven in te blazen werd enkele jaren
geleden een kermiscomité opgericht. Dit comité bestaat uit leden van
Dorpsoverleg Tienray en jongerensoos Gaellus. “Er is afgelopen jaren
qua samenwerking van alles opgezet rondom de kermis in Tienray”,
laat Melissa Voorn van Dorpsoverleg
Tienray desgevraagd weten.
“Hier wordt door inwoners van Tienray
ook actief aan meegedaan.”
Het kermiscomité merkt echter dat
het animo onder met name de jeugd
tussen 12 en 16 jaar wat achterblijft.
“De deelname door deze leeftijdscate-

gorie is in andere dorpen ook minder. Daarom willen we graag weten
waar deze jeugd behoefte aan heeft
zodat we voor deze doelgroep ook
een aantrekkelijk programma kunnen aanbieden”, zegt Rik Miltenburg
van OJC Gaellus. Het comité heeft
onder andere bij kermiscommissies
in de buurt aangeklopt voor ideeën.
“We hebben samen met OJC Gaellus
en andere sozen en organisatoren
van kermissen aan tafel gezeten
om te kijken hoe we de kermis nog
beter in kunnen richten”, zegt Voorn.
“In Meterik hebben ze destijds een
enquête gehouden om de behoefte

bij inwoners te peilen. Dit lijkt ons ook
een goed idee. Bovendien denken we,
dat als we inwoners om input vragen,
er vanzelf meer betrokkenheid komt
en dus ook deelname aan de activiteiten.”
De enquête is een samenwerking tussen het kermiscomité vanuit
het dorpsoverleg en de jongerensoos. Miltenburg: “De attracties op
de kermis in Tienray blijven nagenoeg elk jaar gelijk. Daarom hebben
we ieder jaar een groot springkussen
staan maar wellicht zijn er andere of
betere ideeën. Het kermiscomité en
OJC Gaellus organiseren de kermis

samen om alle inwoners in Tienray te
betrekken en om ervoor te zorgen dat
er voor ieder wat wils is.” Voorn geeft
aan dat, nadat de resultaten van de
enquête bekend zijn, bekeken wordt

welke ideeën voor de komende editie
al opgepakt kunnen worden. “Wensen
qua datum van de kermis of grotere
activiteiten zullen we in de loop van
het jaar aanpakken.”
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van Limburg
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Uitreiking Yad Vashem-onderscheiding

‘Anna redde niet alleen Jaap en Klara,
maar ook de generaties die volgden’
In het gemeentehuis van Horst aan de Maas werd donderdag
15 februari de Yad Vashem-onderscheiding postuum uitgereikt aan
Anna Claessens – Bouten uit Grubbenvorst. De onderscheiding werd
uitgereikt door Zijne Excellentie en ambassadeur van Israel, Aviv Shir-On
en in ontvangst genomen door Tiny Claessens, dochter van Anna.
De onderscheiding werd uitgereikt
door het Yad Vashem Instituut: een
Israëlische rijksinstelling. Het doel van
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het instituut is de herdenking van de
zes miljoen Joden, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog door nazi’s en
hun handlangers zijn omgebracht.
Daarnaast eren ze ook mensen, die zelf
niet Joods zijn, die zich op bijzondere
wijze verdienstelijk hebben gemaakt
bij het redden van Joden. De onderscheiding draagt de extra titel
‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’.
Anna was zelf niet Joods. Zij
woonde met haar gezin in een boerderij in Grubbenvorst. De lokale pastoor, pastoor Vullinghs, riep tijdens
de Tweede Wereldoorlog de lokale
parochianen op om onderdak te bieden
aan de Joden die dat zochten. Anna
gaf hier gehoor aan en verwelkomde
het paar Jaap en Klara Franschman in
haar gezin. Ze gaf ze alles wat ze nodig
hadden: kleding, eten en drinken. Jaap
en Klara werden voor de buitenwereld die volgden nog altijd wonen. Door de
Wim en Maria genoemd. Hun dochter
jaren heen hebben ze contact gehouBetty van vier dook onder in Heerlen,
den Anna en haar familie.
maar dat was Jaap en Klara in die tijd
niet bekend. Anna hielp ze met het
bieden van schuilplaatsen op verschilDe Ambassadeur van Israël,
Aviv Shir-On loofde Anna donderdag
lende plekken op de boerderij.
Dat bleef ze doen toen de Duitsers om de manier waarop ze haar huis
beschikbaar stelde voor Jaap en Klara,
ingekwartierd zaten in de stallen van
ondanks het gevaar dat dit meebracht
de boerderij en ze mannen ronselden
voor haar eigen familie. “Ze heeft niet
voor de werkkampen in Duitsland.
alleen de levens van Jaap en Klara
Spanningen liepen hoog op, waarbij
gered, maar ook de generaties van
Jaap geregeld moest schuilen in de
de familie Franschman die daarna zijn
zolder van het kippenhok. Na de oorlog werden Jaap en Klara herenigd met gekomen. Velen zouden zeggen dat ze
hun dochter in Amsterdam. Uiteindelijk een persoon was als ieder ander, maar
dat was ze niet. Ze was een held, één
verhuisden Jaap en Klara naar de
van het type stille helden. Daarmee
Verenigde Staten, waar ze bleven
wonen en waar hun familie generaties heeft ze niet alleen het geweten van

Stille held

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

dankbaar voor wat je moeder voor ons
gedaan heeft.”
In een dankwoord tijdens de
ceremonie geeft de zoon van Anna,
Piet Bouten, aan trots te ze zijn op
zijn moeder. “Er zijn veel leuke, maar
ook minder leuke dingen die gepaard
gaan met zo’n ceremonie. Op zo’n
moment beleef je het toch allemaal
weer opnieuw. Zelf heb ik weinig mee
gekregen van de oorlog, maar wat mij
het meeste is bijgebleven, is hoe Klara
mij heeft leren lopen. Het was aan
haar te danken dat ik naar buiten kon
lopen. Mijn moeder heeft vanuit haar
geloof bijgedragen aan de geschiedenis. Het is dan ook een hele eer
om deze onderscheiding voor haar in
ontvangst te mogen nemen.”
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de mensheid gered, maar ook dat van
Nederland en de rest van Europa.”
Dochter Tiny Claessens laat in een
korte voordracht weten dat ze door de
jaren heen nog altijd contact hebben
gehouden met de familie Franschman.
“Zo kwam Klara in 1975 vanuit de
Verenigde Staten over voor het dertigjarig huwelijk van mijn ouders.
Toen mijn moeder in 1986 overleed,
ontvingen ze een bloemstuk van de
familie Franschman. Mijn relatie met
Klara werd door haar altijd omschreven als die van zussen en zo voelde
dat ook.” Tiny leest ook een korte brief
voor, geschreven door Mascha Locher,
kleindochter van Klara. Het gaat niet
zonder emotie als ze de laatste regel
voorleest: “Tiny, ik ben ontzettend
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Brons voor Nienke in The Voice
Nienke Wijnhoven (19) uit Horst heeft op vrijdag 16 februari de finale van The voice of Holland niet weten te
winnen. De Horsterse behaalde een derde plaats. Jim van der Zee ging er met de titel vandoor.

Meldersloseweg 123 Melderslo

TE KOOP

In De Lange in Horst konden fans op groot scherm de finale kijken
Nienke zong in de finale van
The Voice samen met Waylon het
nummer ‘Somebody That I Used
To Know’ van Gotye. Daarna deed
ze het nummer ‘The Power Of
Love’ van Céline Dion, waarmee ze
tijdens haar auditie de vier stoelen
van de coaches al liet omdraaien.
De jurycommentaren waren ook
in de finale positief. De eerste
stemronde doorstond Nienke dan

ook glansrijk. Concurrente Demi
van Wijngaarden kreeg de minste
stemmen en moest het strijdtoneel
als eerste verlaten. Voor de tweede
stemronde zong Nienke het nummer
‘Ex’s and Oh’s’ van Elle King. Hoewel
ze ook hier weer lovende kritieken
kreeg van de juryleden, bleek dit
niet genoeg te zijn. Nienke kreeg
niet voldoende stemmen om het
tot de laatste ronde van de finale

te schoppen en moest het doen
met een derde plaats. Samantha
Steenwijk en Jim van der Zee streden
in deze finaleronde nog om de
titel, waarmee Jim van der Zee er
uiteindelijk vandoor ging.
Op zondag 25 februari
organiseert Stichting Muzikantine
een Meet&Greet met Nienke.
Deze vindt van 11.00 tot 12.00 uur
plaats in ’t Gasthoês in Horst.

Politiek debat bij KBO Hegelsom
Seniorenorganisatie KBO Hegelsom organiseert op vrijdag 23 februari om 14.00 uur een verkiezingsdebat in
Zaal Debije in Hegelsom. Dit doen ze in voorbereiding op de gemeenteraadverkiezingen van 21 maart.
Alle politieke partijen in de
gemeente Horst aan de Maas zullen
bij dit debat aanwezig zijn. De
bijeenkomst staat in het teken van

het seniorenbeleid. Hierbij komen
de plannen op het gebied van een
seniorvriendelijke gemeente aan
bod. Tijdens de bijbeenkomst zal er

volop gelegenheid zijn om vragen
te stellen aan de politieke partijen.
Niet-leden van de KBO zijn eveneens
welkom.

Plannen voor coffeeshop
Een Venlonaar heeft bij gemeente Horst aan de Maas een aanvraag ingediend voor een coffeeshop in Horst
aan de Maas. Deze coffeeshop moet in samenwerking met de gemeente worden geopend en onder andere de
drugsoverlast in de regio verminderen.
Eén van de redenen vóór het
openen van een coffeeshop is dat de
vraag naar softdrugs momenteel
groter is dan het aanbod. Dat levert
volgens de aanvrager meer illegale
verkoop op, wat drugsoverlast tot
gevolg heeft. Eén coffeeshop in Horst

aan de Maas zou volstaan om aan de
vraag te voldoen.
De aanvrager benadrukt alles
op legale wijze te willen doen en de
coffeeshop te willen openen op een
plaats waar de kans op overlast minimaal is. Verder wil de aanvrager een

registratieplicht voor bezoekers van de
shop, is strenge controle van belang
en gaat het nadrukkelijk alleen om
softdrugs. Harddrugs blijven buiten
spel. Het plan van de Venlonaar staat
op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 maart.

Zorgen over geparkeerde
vrachtwagens
CDA Horst aan de Maas heeft vragen gesteld aan het College van B&w over vrachtwagens die in de gemeente
worden gestald. CDA ziet dit als een probleem waar een oplossing voor gevonden moet worden.
Vrachtwagenchauffeurs mogen
sinds december hun verplichte weekendrust niet meer in de truckcabine
doorbrengen. Omdat er langs de
snelwegen controles plaatsvinden,
verplaatsten truckers zich naar parkeerplaatsen in de omliggende regio’s,
om daar hun weekendrust alsnog in
hun vrachtwagen door te brengen. CDA

noemt de geparkeerde vrachtwagens
op het parkeerterrein bij de Schutroe
aan de Wittebrugweg in Horst als
voorbeeld. CDA maakt zich zorgen over
overlast en vervuiling in de directe
omgeving. Chauffeurs hebben geen
sanitaire voorzieningen zoals bij
tankstations. Ook zijn er zorgen over
de toename van het parkeren van

trucks op plaatsen die daar niet voor
bedoeld zijn. CDA wil daarom weten of
het college op de hoogte is van het
probleem en of ze bereid is om de
problematiek op te pakken en op zoek
te gaan naar oplossingen. De vragen
van het CDA staan op de agenda van
de raadsvergadering van dinsdag
13 maart.

✓ Ruim woonhuis
✓ Met kantoor
✓ Grote leefvertrekken
✓ Perceel 1500 m2
✓ Schuur 144 m2
✓ 1 minuut van A73
✓ Commercieel goede plek
Vraagprijs

€ 379.000.- kk
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Assurantiën en financiële dienstverlening is al ruim 40 jaar
de basis van de Bouten Groep. Ons uitgangspunt is het
samenstellen van het verzekeringspakket dat het beste bij de
klant past. Met onze gespecialiseerde schadeafdeling kunnen
wij de zaken snel en adequaat regelen. Kortom: wij stellen,
als onafhankelijk adviseur, de belangen van de klant centraal.
Voor Volmacht Assurantiebedrijf Bouten B.V.
zoeken wij een:

Schadebehandelaar
volmacht m/v
Je draagt zorg voor de afwikkeling van alle voorkomende
schadegevallen en onderhoudt contacten met de klanten,
maatschappij en de experts.
Functieprofiel:
• mbo/hbo werk- en denkniveau;
• adviseur basis, schade particulier en schade zakelijk;
• eventueel aangevuld met specifieke diploma's
schadebehandelaar;
• aantoonbare werkervaring als zelfstandig allround
schadebehandelaar;
• uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van
de Nederlandse taal.
Wij bieden:
Een baan in een modern bedrijf met de ondersteuning van
een professionele organisatie, een prettige werksfeer en
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Je sollicitatie voorzien van c.v.
kun je sturen naar
info@bouten-groep.nl
t.a.v. Luc Bouten
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GEZOCHT:

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Limburg en Brabant
WIE BEN JE:
Flexibel
Ervaring in de productie omgeving
Bereidheid om in ploegen te werken
Aanpakker
VMBO/ MBO

HALLO op vakantie...
HALLO Horst aan de Maas is al op veel plekken in de wereld geweest. Bent u ook, buiten Horst
aan de Maas, op vakantie geweest en heeft u een leuke foto gemaakt met de HALLO? Stuur deze dan
naar redactie@hallohorstaandemaas.nl met uw gegevens en wie weet ziet u uzelf terug in de HALLO!

Voor meer informatie staan we je graag te woord.
CV kan doorgestuurd worden naar onderstaand mailadres.
Cova Personeelsdiensten | Burgemeester Coenegrachtstraat 43
5922 BJ Venlo-Blerick | Tel: 077-4670391 | Email: info@cova-job.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

... in Canada

> 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

De familie Vousten uit Broekhuizen bracht samen met Reini Franssen uit Broekhuizenvorst een
bezoek aan de ouders van Roxanne Vousten in Canada. In Corunna gingen ze, bij -25 graden, samen
met de HALLO op de foto.

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Zoekt

Productiemedewerker
(M/V)

in dagdienst / 2 ploegendienst

Dutch Pet Products is een sterk groeiend bedrijf, gespecialiseerd
in het verpakken en distribueren van hoogwaardige (huis)
dierenvoeders. Onze klanten zitten verspreid over de gehele
wereld, maar de nadruk ligt op Nederland en Duitsland.
Bij Dutch Pet Products staat collegialiteit en kwaliteitsbewust
afleveren hoog in het vaandel.

... in Gambia
Richard Joosten uit Horst brengt ieder jaar een bezoek aan Gambia voor de stichting
 heels4africa.nl. Een project dat er op uit is geschikte ambulances te kopen voor de binnenlanden
w
van Afrika. Dit met als reden dat een ander klimaat ook ander soorten voertuigen vergt. Richard
plakte er dit jaar een extra aantal dagen aan vast en bezocht daar een ecolodge, waar hij poseerde
met de HALLO. Hij komt er al jaren met veel plezier en kijkt nu alweer uit naar het volgende bezoek.

Wat zoeken wij?
Een gemotiveerde medewerker die samen met collega’s zorg
draagt voor een efficiënt lopend productieproces binnen het
bedrijf. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Correct afstellen van de verpakkingsmachines om recht te doen
aan de hoge kwaliteitseisen van onze klanten;
• Het verpakken van diervoerders.
Gevraagde kernkwaliteiten zijn:
• LBO+/MBO werk- en/of denkvermogen;
• In een team kunnen werken;
• No nonsense mentaliteit;
• Zelfstandig en gedisciplineerd werken;
• Affiniteit met dieren/dierenvoeders hebben.
• In het bezit zijn van een veiligheidscertificaat voor heftruck of
bereid om dit te halen
• Technisch inzicht.
Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• Markconform salaris ahv functie en prestatie;
• Ruimte voor verdere bijscholing.
Uw schriftelijke reactie voorzien van uw CV kunt u richten aan
Dutch Pet Products ter attentie van Arian Linders.
Venrayseweg 128a, 5961 NT Horst of a.linders@dutchpet.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer
Linders tijdens kantooruren, tel. 077-4640000.

... in Duitsland
De families Van Issum en Geurtjens uit Horst waren samen een weekendje in de Eifel in
Duitsland. In Wintertraum Phantasialand kon tussen alle attracties door uiteraard nog even de tijd
worden genomen om met de HALLO te poseren.
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Verhalen van de straat

Wachtpostweg America
We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd
zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug
met een nieuwe reeks. In deze aflevering de Wachtpostweg in America
De Wachtpostweg in America
loopt langs het spoor. De naam
van de Wachtpostweg hangt
hiermee samen en gaat terug naar
het jaar 1866, toen het dorp
America nog niet bestond. Toen
werd de spoorlijn Eindhoven-Venlo
aangelegd en kwam er bij iedere
overweg een wachtposthuisje te
staan. Een wachtpost was een
huisje waarin de baanwachter
woonde. De baanwachter opende
en sloot de overwegbomen
wanneer er een trein passeerde.
De meeste huisjes zijn in 1866
naar een standaard ontwerp door
de staatsspoorwegen gebouwd, zo
ook die in America.
Voor 1800 was de omgeving
waar nu America ligt een groot
veen- en heidegebied, alleen
bereikbaar via enkele paden. Op
de drie plaatsen in America waar
deze paden de spoorlijn in 1866
kruisten, stond er dus een wacht-

posthuisje. In America stonden de
drie wachtposthuisjes met de nummers 15, 16 en 17. Nummer 15 lag aan
de huidige Saarweg, nummer 16 aan
de Nusseleinweg en nummer 17 aan
de Middenpeelweg. Het huisje met
nummer 16 wordt gezien als het eerste huis van de bebouwde kom van
America. De kern van America ontstond bij namelijk Wachtpost 16, op
de plaats waar de karresporen vanuit
Horst bijeenkwamen. Het was zelfs zo,
dat wanneer mensen in die tijd “we
gaan naar 16” zeiden, dat betekende
dat men naar America ging.

Huidige kiosk
De spoorweg was van groot
belang voor de ontwikkeling van De
Peel en daarmee ook die van America.
In de wijk Voor-Amerika, gelegen
tussen Meterik en America, verschenen in de richting van de Peel, naast
Wachtpost 16, steeds meer woningen.
Deze woningen vormden de basis van

het dorp America, dat in 1894 na lang
onderhandelen zelfs een eigen station kreeg. In 1938 werd de halte als
stopplaats van personen naar en vanuit America al opgeheven en in 1970
werd alle vervoer op de halte beëindigd.
Omstreeks de jaren 50 werden
ook veel wachtposthuisjes langs de
spoorlijnen gesloopt, omdat de overwegen automatisch bediend gingen
worden en omdat er veel overwegen opgeheven werden. Daardoor
verdween de oorspronkelijke functie van de wachtposthuisjes en werden ze dus overbodig. Nu staat er in
America aan de Griendtsveensweg
nog een wachtposthuisje, dat vroeger
bij Griendtsveen hoorde. Op de plaats
waar vroeger Wachtpost 16 stond,
staat sinds 2005 een kiosk. Het getal
16 boven de kiosk doet nog herinneren aan de wachtpostperiode.
Bronnen: Landschap Horst aan de Maas,
Stationsweb.nl, Van 16 naar America

Stijging inbraken wintermaanden
Er is een lichte stijging in het aantal inbraken in Horst aan de Maas dat plaatsvond tijdens de wintermaanden. Dat laat gemeente Horst aan de Maas desgevraagd weten op vragen die het CDA heeft gesteld.
In de periode van 1 november
2017 tot 30 januari 2018 vonden er in
de gemeente Horst aan de Maas 56
incidenten plaats. Het jaar daarvoor
waren dat er 43 in diezelfde periode.
Hierin wordt voornamelijk een stijging
van het aantal inbraken in en rondom
Sevenum waargenomen. Een oorzaak
hiervoor is moeilijk te benoemen,
omdat de politie veelal te maken heeft
met mobiel banditisme. Dat wil zeggen dat de groepen die verantwoorde-

lijk zijn voor de strafbare feiten, zoals
inbraken, zich snel van gebied naar
gebied verplaatsen. Dit maakt het lastig om hier grip op te krijgen, geeft de
gemeente aan. Ook laten ze weten dat
er in de wintermaanden altijd meer
woninginbraken zijn. Een middel dat de
politie ieder jaar hier tegen hanteert
is het Donkere Dagen Offensief (DDO).
Hiermee wordt extra politie ingezet
op de momenten dat de woninginbraken veelal worden gepleegd, zoals

rond kerst en Oud op Nieuw. Daarnaast
is er extra inzet getoond door het
Flexteam Limburg. Dit houdt in dat er
zowel opvallende als onopvallende
interventies worden uitgevoerd op de
zogenaamde hotspots en hottimes.
Dit heeft al geresulteerd in de aanhouding van een aantal personen. Iets wat
ook een prioriteit krijgt bij gemeente
en politie zijn de buurt-WhatsApp-
groepen en het contact met de bewoners dat daar uit voortvloeit.

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

www.haardstede.nl

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Balgooien
De eerste zondag na carnaval staat in enkele dorpen van Horst aan de Maas in het teken van balgooien. Pasgetrouwde stellen en ook het boerenbruidspaar gooien dan vanuit het raam snoep en fruit
naar de kinderen. Zo ook in Horst, waar de jeugd zich op het Wilhelminaplein had verzameld.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

06

nieuws

22
02

Na een moeizame strijd
heeft Hay, pap en opa zijn rust gevonden.

Hay Cox
in de leeftijd van 62 jaar
echtgenoot van

Wies Cox-Vullings
‘Toen God zag dat de weg te lang,
de heuvels te steil,
het ademen te moeilijk werd,
legde Hij zijn arm om haar schouder
en sprak: Kom met mij mee, het is tijd’.

Mark en Lobke, Elle, Adam
Erik en Sabine
20 februari 2018

Je onvoorwaardelijke liefde, je kracht, je warmte en je lach.
We zullen je missen, iedere dag.

Weisterbeekstraat 49
5961 DM Horst

Wij zijn dankbaar voor 87 mooie jaren en zullen je nooit vergeten.

Mientje van Berlo - Nabben

Hay is thuis, waar u vrijdag tussen 15.00 en 18.00 uur
welkom bent om afscheid van hem te nemen.

60 jaar in liefde verbonden met

De afscheidsdienst vindt plaats zaterdag 24 februari
om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Wiel van Berlo
* Sevenum, 9 november 1930

† Horst, 16 februari 2018

Tienray: Annemie en Guus
Jordy - Sharon
Michèlle - Peter, Dylan, Vajèn

Zeer bedroefd hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze schoonbroer

Hay Cox

Meterik: Jan en Anita
Kevin - Hannah
Maikel - Elena
Dominique

We wensen Wies, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met dit verlies.

Broekhuizen: Jacqueline en Paul
Floris
Vincent

Familie Vullings

Swolgen: Geert
Verdrietig staan wij stil
bij het overlijden van

We hebben afscheid genomen van onze lieve mam en bijzondere
oma op donderdag 22 februari 2018 en haar aansluitend
begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof in Tienray.

Hay Cox
Heel veel sterkte, we zijn er voor jullie...

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag
7 april 2018 om 18.00 uur in de Kerk O.L. Vrouwe Troosteres
der Bedrukten in Tienray.

Namens de vrienden van Mark en Lobke

Wij willen iedereen die mam de laatste tijd met liefde en zorg
heeft omringd, hier heel hartelijk voor danken. Tevens een
dankwoord aan iedereen voor alle steun en medeleven die wij,
in welke vorm dan ook, hebben mogen ontvangen.

In iedere traan van verdriet
glinstert een mooie herinnering

Pap, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven,
na het overlijden van mijn man,onze pap en opa.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Sofie

18 februari 2018
Dochter van
Leon en Sunny Cox
Zusje van Ize
Kreuzelweg 18
5961 NM Horst

Geboren
17 februari 2018

Lenn
Zoon en broertje van
Bart Billekens
& Susan Pluk, Finn
Venstraat 9, 5963 AK Hegelsom


Geboren

Correspondentieadres: Over de Beek 17, 5865 AD Tienray

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.

Geboren

Naai- en verstelwerk. Is uw broek
te lang, de rits kapot of moet er iets
vermaakt of gemaakt worden?
Bel dan 06 28 12 22 49.

Louis Kleuskens
Nell Kleuskens Huijs
Kinderen en kleinkinderen

Klussen en transport.
Transporten, verhuizingen,
woningontruiming en klussen in en
om huis en tuin. Kringloop Twedde
kans 06 21 23 88 89.

Namens MLD stichting dank voor de donaties.

Dag en nacht bereikbaar

Juul

17 februari 2018
Dochter van
Hans Hoeijmakers
& Kristy Mooren
Pastoor Debijestraat 13
5963 AE Hegelsom

Belastingservice Horst blijft invullen
in Zaal DeBeije te Hegelsom en
niet wat de FNV Belastingservice
suggereert! U ontvangt na carnaval
van ons een correcte uitnodigingsbrief.
Info 077 398 47 88.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

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

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

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

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
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Het heeft ons bijzonder goed gedaan zoveel blijken
van belangstelling te mogen ontvangen vóór en na
‘t overlijden van mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Horst
aan de
Maas

Paula Achten-Hermkens
Dit is voor ons ‘n grote troost.
De crematie heeft plaatsgevonden in besloten kring.

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: Fia Litjens (26), geboren
in Melderslo, maar inmiddels uit Praag, Tsjechië.

Fam. Achten

Maandag 26 februari 2018 wordt

Jan van Biëlen
Bertje
tachtig jaar
Van harte gefeliciteerd!
Mariëlla en Wilbert

Fia
Litjens

Ton en Lenie
Verheijen
50 jaar geleden getrouwd.
Mam en Pap, hartelijk
gefeliciteerd met deze mijlpaal.
Ben en Renate, Wes en Lynn
Rob en Cindy, Cem, Ise en Lola
Hartelijk bedankt
voor alle lieve felicitaties
en kaarten die wij
hebben ontvangen voor ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het was ’n overgetelijke dag!

Jacqueline & Mart
Manders-Coppus
zijn 23 februari 2018
50 jaar getrouwd

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00 en meld u aan.
Tk gevraagd landbouwmachines
o.a. wentelploegen/frees/kopeg/
kieper/mesttank/weisleep/
weibloter/kleppellaar/hark/
schudders/maaiers/tractors enz alles
aanbieden V Dijk 06 19 07 69 59.
Workshop begrijpend lezen
voor VO 3 lessen a 1,5 u voor € 94,50.
Workshop begrijpend lezen voor de
basisschool 3 lessen a 1u € 64,50.
Informatie en opgeven: 06 50 27 19 73
info@reachup.nl www.reachup.nl
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning
voor 4 pers. aan de Costa Blanca,
zee/strand op 300mtr afstand, in
Guardamar del Segura, 35 km zuidelijk
van vliegveld Alicante. Meer info;
frans.huijs@home.nl
Belastingservice Horst.
FNV Belastingservice Horst wordt per
1 febr 2018 Belastingservice Horst.
Voor alle particulieren, geen ZZP,
alle aangiftes en toeslagen. Info
077 398 47 88 en 06 12 44 60 49 of
belastingservice.horst@gmail.com
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Nieuw Asana Yin Yoga Horst.
Gratis kennismakingsles dinsdag 27
februari van 9.30-10.30 uur en zondag
4 maart van 11.00-12.00 uur. Interesse
even aanmelden: jeanne.verdellen@
hotmail.com of 06 46 32 00 39.

Toon & Tiny
Hofmans-Reijnders
Hegelsom

Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerk binnen/
buiten. Vraag offerte voor uw
buitenwerk seizoen 2018. Jan Bosman:
tel. 077 475 09 80 – 06 11 35 09 70.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
Hulp in de huishouding.
Omdat onze gewaardeerde hulp
stopt na 25 jaar, zoeken wij hulp in
de huishouding voor twee dagdelen
per week. Ger en Godelieve Vervoort.
Lottum. 077 463 18 53.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te huur kleinere gemeubileerde
woning aan rand van de Peel.
Geen huisdieren toegestaan.
Max. 2 pers. Beschikbaar v.a. 7-3.
Info 06 83 16 10 81.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Beter en sneller leren!
Wil jij ook beter en sneller leren?
Volg dan de workshop Leren leren.
3 lessen (in kleine groep) voor € 75,00
voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs. info@reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Fia groeide op in Melderslo, waar ze tot haar
25e woonde. “Ik was er toen ook wel een beetje klaar
mee”, legt ze uit. “Ik heb altijd al gezegd dat ik wel
ergens anders zou willen wonen en toen deed deze
kans zich voor.” In mei van 2017 zag ze op Facebook een
advertentie voorbijkomen voor een baan bij Bluelink
in Praag. Ze reageerde daarop en vijf weken later zat
ze in Tsjechië. Via Bluelink werkt Fia nu in het service
centrum van vliegmaatschappij Transavia.
“Ik was hiervoor nog nooit in Praag geweest”,
vertelt ze, “maar in de tijd dat ik er nu heb gewoond,
ben ik echt verliefd geworden. Het is een hele mooie
stad en je hebt er heel veel vrijheid.” Ook het weer in
de Tsjechische hoofdstad bevalt haar goed. “Het regent
minder en het is er niet zo waterkoud als het thuis soms
kan zijn. Bovendien had ik in Nederland heel veel last
van hooikoorts. Dat is in Praag helemaal weg, dus dat
is ook mooi meegenomen.” Een klein probleempje is
wel de taal. “Die is heel moeilijk”, lacht Fia. “Ik ben wel
begonnen aan een taalcursus, maar doordat ik ziek ben
geweest heb ik die niet af kunnen maken. Het plan is
wel om nog een keer opnieuw te beginnen. Maar voor
nu gaat het nog allemaal prima in het Engels.”

is, vindt Fia het toch altijd fijn om weer even thuis te
zijn. “Mijn familie mis ik wel, hoewel ik mijn ouders
via WhatsApp en videobellen toch nog bijna elke dag
spreek”, vertelt ze. “Vrienden heb ik in Melderslo
niet echt meer. Dat is ook een van de redenen dat
ik ben gegaan.” Toch zijn en blijven de roots van Fia
in Melderslo. “Hier wonen heeft niet mijn voorkeur,
maar ik ben toch een trotse Melderslose. Ik kom ook
nog regelmatig een weekend naar huis om familie
te bezoeken.” Of ze voor altijd in Praag blijft wonen,
dat weet Fia nog niet. “Misschien kom ik terug naar
Nederland, misschien blijf ik daar of misschien wordt het
wel een ander land, daar sta ik wel voor open. Ik zie wel
wat er op mijn pad komt. Voor nu geniet ik gewoon nog
van mijn tijd in Praag.”

Trotse Melderslose
Haar baan in Praag bevalt haar heel goed.
“Mijn collega’s komen uit alle plaatsen van de wereld.
Inmiddels heb ik een heel grote vriendenkring
opgebouwd, die bijna familie is geworden. Iedereen
staat altijd voor je klaar.” Ze voegt nog toe: “Bovendien
krijg je van Bluelink twee tickets als je er één jaar werkt.
Daarmee kun je naar heel veel bestemmingen over de
hele wereld. Dus ik heb nu al besloten dat ik met een
vriendin van daar naar Mauritius ga als het zo ver is.
Daar woont ook een vriendin van me.”
Hoewel ze Melderslo niet echt mist als ze in Praag

Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden vanaf € 150,00, vloeren,
raambekleding. Zie website voor info
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
06 16 37 45 14.
Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 17 45.

Poetshulp gezocht!
Wij zijn per direct op zoek naar een
poetshulp voor 1x per week (Horst).
Tel. 06 49 94 62 56.
Woonruimte gezocht
voor Poolse medewerkers 2-4 pers.
Tel. 06 22 90 57 01.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Tulpen te koop in diverse kleuren.
Geopend van maandag t/m zaterdag.
Tussen 12:00u. en 13:00u. gesloten.
Pubben C.V. Helenaveenseweg 8b
Sevenum.
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‘Mijn ouders maken al
zo lang ik me kan
herinneren legpuzzels’
Mia en Leo Janssen uit Horst hebben samen met dochter Kim Janssen en haar vriend Peter van Beek uit
Venray als hobby legpuzzels maken. Als kers op de taart waren ze zelfs onlangs aanwezig bij het NK legpuzzelen.

doe
maar
ruygh.
500 gram gehakt
4 schnitzels
4 speklappen
4 gehaktballen
4 saucijsjes

n bestellen via
Aanbieding graag van te vore
bel 077-4671234
info@janssen.keurslager.nl of

len,
of half Ruyghveen varken bestel
PS. U kunt bij ons ook een heelvoor bereiding.
ies. Inkoopprijs + € 1,50 per kilo
compleet bereid voor in de diepvr

Samen voor

€ 20,00
De Ruyghveen varkens worden onder andere gefokt
in ons eigen Sevenum. Met veel passie en bedrevenheid verzorgt Eric Baeten samen met zijn zoon Fons
de varkens totdat ze in de Peel bereid worden
tot heerlijk vlees.

ERIC BAETEN

Ferry janssen

varkenshouder Sevenum

keurslager

Ferry Janssen keurslager
Pastoor Vullinghsstraat 49
5975AP Sevenum
info@janssen.keurslager.nl
www.janssen.keurslager.nl
ma
di - vrij
za
zo

10:00 - 18:00
08:30 - 18:00
08:00 - 16:30
Gesloten

Deze actie is geldig van
26 februari t/m 25 maart 2018

“We zijn eigenlijk heel toevallig bij
deze wedstrijd uitgekomen. Onze zoon
Bram stuurde ons een link door over
het NK legpuzzelen. Mijn vrouw en ik
waren meteen enthousiast. Al snel
hadden we Kim en Peter ook bij het
team gevoegd”, vertelt Leo. Kim en
Peter hebben door haar ouders ook
het virus te pakken gekregen.
“Mijn ouders maken al zolang ik me
kan herinneren legpuzzels. Als kind
deed ik vaak mee, nu ik volwassen
ben maak ik er zelf ook”, vertelt Kim.
Peter vult hierop aan: “In het begin
legde ik maar een paar stukjes mee,
inmiddels maken we samen hele
puzzels.” Samen maken Mia en Leo al
ongeveer 35 jaar puzzels. Puzzelen
vinden ze beiden erg ontspannend,
maar ook heel gezellig. Zeker in de
winteravonden maken ze samen graag
een legpuzzel. Mia kan één winteravond nog heel goed herinneren.
“Een winter maakten we er eentje van
de Nachtwacht (schilderij van
Rembrandt, red.). Deze bestond uit

vijfduizend stukjes en had heel veel
donkere stukken. In deze periode
puzzelden we vaak op zolder, waar het
licht niet optimaal was. Door het
slechte licht en de donkere puzzel
hebben we op een avond in totaal zes
stukjes gelegd. Op een gegeven
moment ga je de puzzel wel doorkrijgen en zie je de patronen. Toch was
deze puzzel zeker een uitdaging en
duurde het heel erg lang voordat deze
af was.”
De twee hebben dus al veel ervaring, toch was het NK legpuzzelen iets
nieuws voor beiden. Het team had
daarom ook geen idee wat ze konden verwachten. Het enige wat ze
wel zeker wisten, was dat de puzzels tijdens de wedstrijd allemaal
van Jan van Haasteren zouden zijn.
Alleen deze puzzels worden gebruikt,
omdat de wedstrijd in samenwerking
is met deze puzzelserie. “Deze puzzels maken we zelf ook. De opdracht
die we uiteindelijk moesten maken
tijdens de wedstrijd hadden Mia

en ik twee weken daarvoor zelfs al
gemaakt”, zegt Leo. “Helaas gaf ons
dit niet echt een voordeel. Wij maken
zo veel puzzels, dat we al niet meer
wisten hoe deze precies moest.” Toch
had het team geen voorsprong nodig,
want uiteindelijk hebben ze erg goed
gescoord tijdens de voorronde. “Het
team dat de eerste plaats pakte, zat
toevallig achter ons aan een tafel.
Toen deze klaar was met de puzzel,
kwam er ontzettend veel pers op af en
werden veel tafels in de gaten gehouden, behalve die van ons. Uiteindelijk
riep een ober van het evenement de
pers naar onze tafel, omdat wij toch
wel heel erg ver waren. Niemand had
het in de gaten, maar we moesten nog
maar ongeveer tien stukjes. Toen we
deze ook hadden gelegd, pakten we
de tweede plaats”, zegt Leo. Met deze
behaalde tweede plaats mag het team
uit Horst en Venray door naar de finale
op 24 maart in Roelofarendsveen.
Aan deze finale doen in totaal
28 teams mee.

Cijfers UWV

Werkloosheid in provincie
afgelopen jaar gedaald
Het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering ontvangt is met een kwart gedaald. Dat blijkt uit cijfers
van overheidsinstelling UWV, dat zorg draagt voor onder andere de Werkloosheidswet (WW)-uitkering.
Ten opzichte van december 2017 is het aantal mensen met een uitkering licht gestegen, maar dit heeft volgens
het UWV met seizoensinvloeden te maken.
In totaal ontvingen 933 inwoners
van Horst aan de Maas in januari 2018
een uitkering, aldus cijfers van het
UWV. Sinds januari 2017 is dit aantal
met een kwart afgenomen, toen
zaten nog 1.248 mensen thuis. Ook in
buurgemeenten als Peel en Maas en
Venlo is het aantal mensen met een
WW-uitkering sinds vorig jaar gedaald.
In januari 2017 zaten er in Peel en
Maas 1.203 mensen thuis; dit waren
er vorige maand nog 908. In Venlo
nam het aantal af van 3.351 in januari

2017 naar 2.487 in januari van dit
jaar. Door seizoensinvloeden is het
aantal WW-ers tussen december 2017
en januari 2018 weer licht gestegen,
maar dit is vrij normaal aldus het UWV.
In de regio Noord-Limburg
kregen in januari van dit jaar
in totaal 6.202 personen een
werkloosheidsuitkering. Dit zijn er
75 meer dan in december. Vooral in de
landbouw en visserij, bouwnijverheid
en bij uitzendbedrijven nam het aantal
uitkeringen licht toe. Dat is volgens

het UWV te verklaren door invloeden
van het seizoen. Ten opzichte van
vorig jaar is het aantal werklozen met
een uitkering juist verder gedaald.
In januari 2017 ontvingen nog
8.361 personen een WW-uitkering; dat
zijn er ruim tweeduizend meer dan dit
jaar. De meeste werklozen, in totaal
3.500 Noord-Limburgers, zijn 50 jaar
of ouder. Het aantal werklozen neemt
steeds verder af; in januari 2016
zaten er duizend mannen en vrouwen
meer thuis.
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Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Strengere
privacyregels!
Door: Bram Dirkx, Van der Putt advocaten
Veel mensen zijn lid van een lokale sportclub en bestellen kleding
online. In de hiervoor genoemde gevallen verstrekt u persoonsgegevens
aan een organisatie, die uw gegevens verwerkt omdat die het nodig
heeft en/of wil gebruiken.
Zo ontvangt u misschien regelmatig nieuwsbrieven van de sportclub. De secretaris heeft daarvoor
uw e-mailadres nodig. Om uw
aankopen te kunnen bezorgen,
heeft het bedrijf uw postadres
nodig. In beide gevallen lijkt er
een noodzaak voor verwerking van
persoonsgegevens, maar dat is het
niet. Het bedrijf moet gegevens
hebben om uw pakketje te kunnen
versturen, dat is dus noodzakelijk,
maar het versturen van nieuwsbrieven is geen noodzaak. In het geval
dat het niet noodzakelijk is moet de
organisatie u om toestemming vragen. Ongevraagd berichten sturen
is niet toegestaan.
Het een en ander volgt uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waar elke
organisatie vanaf 25 mei 2018 aan
gebonden is. De AVG vervangt de
Wet bescherming persoonsgegevens. Of u nu producten bestelt bij

een grote onderneming of lid bent
van een kleine sportclub, als men uw
persoonsgegevens verwerkt dan geldt
de AVG.
Het wordt nog belangrijker dat
organisaties inzichtelijk maken welke
gegevens zij van u willen hebben,
waarvoor ze die willen gebruiken en
wie toegang heeft tot de gegevens.
Daarbij geldt dat organisaties niet
meer gegevens mogen gebruiken dan
noodzakelijk is en louter de gegevens mogen gebruiken voor het doel
waarvoor toestemming is verkregen
en/of noodzaak bestaat. Zo mag
de organisatie een e-mailadres dat
wordt gebruikt voor het versturen van
nieuwsbrieven niet gebruiken voor
het versturen van felicitatieberichten, tenzij de betrokkene daarvoor
toestemming heeft gegeven.
U heeft het recht om uw toestemming ook altijd weer in te trekken
en het recht om uw gegevens te
wijzigen, wissen en over te laten

dragen. Bent u het niet eens met
de manier waarop een organisatie
met uw gegevens omgaat, dan
kunt u bezwaar maken of een
klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Bedrijven moeten dus flink aan
de bak, om te voldoen aan de
AVG, maar daardoor worden uw
persoonsgegevens wel beter beschermd!
Vragen? Neem contact op met mr.
drs. Bram Dirkx via 0478 55 66 74
of dirkx@putt.nl

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 77 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

Fer van Lin

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

TIMMERMAN (M/V)
Ben jij die ervaren timmerman (m/v), trots op je talent en
gedreven om je vakmanschap voor klanten in te zetten?
En op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Misschien pas je dan in ons team! Sijbers bouw- en timmerbedrijf is gespecialiseerd in verbouwingen, groot en klein. Om dat goed te kunnen, moet je creatief
zijn om het nieuwe op het bestaande aan te laten sluiten en te bedenken hoe
dat het beste kan. En flexibel omdat het in de praktijk soms toch anders uitpakt,
dan je van tevoren denkt. Vaak werken we bij mensen thuis. Overleg met de
klant over de voortgang en mogelijke overlast is daarom ook erg belangrijk.
We zijn vooruitstrevend en willen ons bedrijf steeds blijven ontwikkelen.
Dat geldt ook voor ieders persoonlijke ontwikkeling door opleiding of op een
andere manier. Meer informatie over waar we mee bezig zijn, kun je vinden
op www.sijbersbouwbedrijf.nl
Interesse? Mail dan je CV en zeker ook jouw motivatie en waarom je denkt
dat je bij ons past, naar info@sijbersbouwbedrijf.nl t.a.v. Marcel Sijbers.
Heb je nog vragen? Mail dan naar bovenstaand mailadres of bel
(077 - 467 29 64).

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
n Aanleg rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n

Bedenkers en makers

n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg

Bedrijvenpresentatie
collectief energie
besparen
De werkgroep EnergieKronenberg organiseert donderdag 1 maart een
bijeenkomst waarin bedrijven zich presenteren met informatie over
collectief energiebesparing. Deze bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis de Torrekoel in Kronenberg.
De werkgroep heeft in de
afgelopen tijd al meerdere bijeen
komsten georganiseerd. Doel is in
2030 een energieneutraal dorp te zijn.
Zelf opwekken wat wordt verbruikt en
dat begint met besparen op het
verbruik, aldus de werkgroep. Onlangs
vond een informatiebijeenkomst
plaats waar vier werkgroepen
gevormd door eigen inwoners hun
onderzoeken presenteerden op het
gebied van isolatie, zonnepanelen,
warmtepompen en ledverlichting. Zij
presenteerden hun bevindingen voor
zo’n 75 geïnteresseerde inwoners. Zij
gaven uitleg over de mogelijkheden,
maar ook hoe ze bijvoorbeeld een
keuze hadden gemaakt tussen de
diverse bedrijven die een offerte

hadden ingediend. Door de handen in
elkaar te slaan en als dorp collectief
afspraken te maken met deze
bedrijven kan er extra persoonlijk
voordeel worden behaald is het idee.
De uitgekozen bedrijven zijn op
1 maart aanwezig in de Torrekoel om
zichzelf aan de inwoners te
presenteren. Op deze avond kunnen
inwoners vervolgens zelf afspraken
maken met een of meerdere van deze
bedrijven. Iedere inwoner is welkom
op deze avond die in samenwerking
met Buurkracht wordt georganiseerd,
ook voor degenen die niet aan eerdere
bijeenkomsten hebben deelgenomen.
Voor meer informatie of vragen
mail naar secretariaat@
dorpsraadkronenberg.nl

Bakkerij Derix
overgenomen
De winkel van bakkerij Derix in Horst wordt vanaf 2 maart een
Gommans De Echte Bakker. De winkel wordt overgenomen door Bas
Gommans uit Sevenum.

Autobedrijf

• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

winkel&bedrijf 09

T 077 - 467 29 64
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

Gommans neemt de winkel
over van Marc Derix, die 23 jaar
lang het familiebedrijf leidde. Derix
is toe aan een nieuwe uitdaging.
“Met de overname door mijn vriend
en collega Marc weet ik zeker

dat de zaak in goede handen is”,
aldus Derix.
Het verkoopteam van Derix en
de Derix-bakkers blijven nog steeds
werkzaam in de winkel, maar nu
onder naam van Gommans.

10
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘In deze ‘snelle’ wereld is
bezinning heel belangrijk’
Na carnaval breekt de vastentijd aan.
De weken tussen Aswoensdag en Pasen staan
in het katholieke geloof bekend als de
vastentijd, een periode van vasten en
bezinning. In Horst aan de Maas doet maar
7 procent van de inwoners mee aan de
vastentijd. Het overgrote deel, 53 procent,
vindt het een achterhaald fenomeen.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Een periode wat minder snoepen, de alcohol
laten staan of even letterlijk pas op de plaats
maken. De vastentijd kan op veel manieren
worden ingevuld. Van de inwoners in Horst
aan de Maas die bewust meedoen aan de
vastentijd zegt het merendeel deze weken
gezonder te eten en minder te snoepen. “Ik vind
de vastentijd nog steeds belangrijk”, reageert
iemand. “Zeker ook de bezinning die daar
bij hoort.”
Toch vinden de meeste mensen het een

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet Ja
niet 7%
5%
Nee
88%
Doe je mee
aan de vastentijd?
achterhaald fenomeen. “Dit valt onder het
kopje ‘zondagsrust’. Ook achterhaald, de meeste
winkels zijn gewoon geopend op zondag”,

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

O
L
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H
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I
J
D
R
WO
ONZE
?
R
E
G
BEZOR
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf 250,- per mnd, div. afm.
06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.

vindt deze inwoner. Een ander zegt: “De roomstoe. Dat vindt ook deze inwoner: “Je moet
het naar deze tijd vertalen. Dan heeft het
katholieke kerk heeft de aansluiting van de
echt nog wel betekenis. Afzien, minderen
veranderende maatschappij gemist en is
en ervaren hoe rijk wij zijn ten opzichte van
blijven hangen in het verleden. Tel je daarbij
anderen.” Bezinning is in deze ‘snelle’ wereld
de mistoestanden (misbruik) op en dan is het
heel belangrijk, wordt
een logisch gevolg dat
er gezegd. “Het zou
mensen de kerk de rug
‘Ik ben niet gelovig’
goed zijn voor iedereen
toekeren en het geloof
in de katholieke kerk
‘Het is gezond om af en toe wat om eens te vasten op
een of andere manier.
verloren zijn.”
soberder te leven’
Kan bijvoorbeeld
Hoewel het
ook door een week
merendeel aangeeft niet
‘Moet iedereen zelf weten’
geen sociale media te
actief mee te doen aan
gebruiken. Los komen
de vastentijd, zien velen
van je gewoontes zodat je het nut en de onzin
wel de voordelen van een bezinningsperiode.
van elkaar kunt scheiden.”
“Het zou geen kwaad kunnen als we wat
minder zouden consumeren, maar dit hoef
TipHorstaandeMaas is een
geen direct verband te houden met het
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
geloof”, vindt deze persoon. “Zou voor
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
iedereen wel eens goed kunnen zijn. Even
resultaten of aanmelden voor de volgende
een pas op de plaats maken en realiseren
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
wat je functie op aarde is”, voegt een ander

Te Koop bouwkavel
in Veulen 525 m2. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met telnr. 06 12 23 44 28.

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Rommelmarkt Wieneshof Horst.
Zondag 4 maart van 9.00 - 15.30 uur
www.hh-marktkramen.nl 06 25 05 18 94
Rommelmarkt Wieneshof Horst.

Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
tel. 0478 53 17 48.

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090

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

zo ndag 2 5 feb r uar i - koop zondag
horst cen trum
Verrassend Veelzijdig
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Bespreking poll week 06

Ik schaats gerust op natuurijs
Nu al schaatsen op natuurijs? Een meerderheid van de stemmers, 64 procent, waagt zich er liever niet aan. Natuurijs kan erg verraderlijk zijn. Het is
natuurlijk erg verleidelijk om, als de temperaturen onder nul gaan en er ligt
een laagje ijs op de beken en kanalen, de schaatsen onder te binden.
Je kunt echter beter op het advies van bijvoorbeeld de Koninklijke
Nederlandse Schaatsbond (KNSB) afgaan, dan dat je zelf gaat proberen of
het ijs al goed genoeg is. Het lijkt al snel alsof het ijs dik genoeg, maar schijn

bedriegt vaak. Je kunt beter voorzichtig zijn, dan het risico lopen en er doorheen te zakken.
De overige 36 procent denkt dat dat allemaal niet zo’n vaart zal lopen.
Want niets schaatst zo lekker als natuurijs, toch? Of het nu een op een beekje
achter het huis is of op een meer in het bos. Wat geeft het als het volgens
de geleerden officieel nog niet dik genoeg is? Je moet gewoon je verstand
gebruiken en als het ijs gaat kraken of scheuren, er van weg blijven.

Drugsoverlast moet door de regio
gedragen worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Onlangs is er door een Venlonaar bij gemeente Horst aan de Maas een aanvraag ingediend voor een coffeeshop in Horst aan de Maas. Het idee hierachter
is dat op die manier de drugsoverlast in de regio verminderd wordt. Aanleiding
hiervoor is dat de vraag naar softdrugs momenteel groter is dan het aanbod. De
Venlose aanvrager geeft hierbij aan dat dit leidt tot illegale verkoop, wat weer
drugsoverlast tot gevolg heeft. Één coffeeshop in Horst aan de Maas zou volstaan om aan de vraag te voldoen. Enerzijds zorgt dit ervoor dat zo de problematiek door de regio gedragen wordt, waardoor de overlast zich niet ophoopt

in één gemeente. Het betreft immers slechts één coffeeshop, waarbij de aanvrager benadrukt alles op legale wijze te willen doen. Hij wil de coffeeshop dan
ook openen op een plaats waar de overlast minimaal is. Anderzijds zorgt dit er
wel weer voor dat hiermee drugstoeristen hun weg naar Horst weten te vinden,
waardoor op die manier het probleem alleen maar verschoven wordt. Dan is het
beter dat dit probleem zich in de gemeente Venlo concentreert, waardoor ze er
daar de focus op kunnen leggen.
Drugsoverlast moet door de regio gedragen worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 07) > De politieke partijen in Horst aan de Maas lijken te veel op elkaar
> eens 51% oneens 49%

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

3 van de 4 slaagt!

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

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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- de heer T.A.H. (Tom) van Asten uit Venray
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Veel zaken kun je
tegenwoordig online regelen.
Handig. Zo kun je bijvoorbeeld
afspraken maken,
boodschappen doen of
informatie opvragen, op een
moment dat het jou uitkomt.
Minder handig is dat je
voor werkelijk alles een
account nodig hebt. Voor het
bestellen van een boek, voor
een afspraak bij de kapper,
zelfs voor het kopen van
stofzuigerzakken. En overal
moet je je gegevens achterlaten
(waarom stofzuigerzakken.
nl wil weten hoe oud ik ben,
is mij een raadsel) én een
gebruikersnaam en wachtwoord
aanmaken. Want oplettende
burger als je bent, kies je
voor elk account een andere
inlognaam en wachtwoord.
Je weet tenslotte maar nooit
wie er met je gegevens vandoor
wil gaan. Laatst had ik een
laptoptas besteld bij een grote
internetwinkel. Grote pakketjes
laat ik vaak bij mijn ouders
bezorgen. Zij nu eenmaal vaker
thuis én mocht dat niet zo
zijn, dan zet de bezorger het
pakketje wel uit het zicht onder
de carport. Iedereen happy.
Helaas was dat niet afgelopen
weekend het geval. Niemand
thuis en ook geen pakje
onder de carport. Maar geen
nood, ik kon online aangeven
wanneer er wel iemand thuis
zou zijn. Zo gezegd zo gedaan,
dacht ik. Want op het moment
dat ik datum en tijdstip had
doorgegeven en op akkoord
klikte, kwam het vriendelijke
verzoek van PostNL om een
account aan te maken. Waarom?
Ik heb het nummer van het
pakket ingevoerd, jullie weten
waar je moet zijn, waarom
moet ik dan nog account aan
het maken? Het is niet alsof ik
een kaartje van jullie krijg als
ik jarig ben (zou wel een goede
klantenbinder zijn, trouwens).
Dus heb ik dat niet gedaan.
In plaats daarvan hangt er nu
een briefje aan de voordeur.
Of de bezorger zo lief wil zijn
het pakje onder de carport te
zetten. Ik ben benieuwd.
Marieke

12Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Meerlo

Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag
27 februari 2018 om 21.30 uur in de raadzaal

Van 2 maart tot eind maart 2018 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het

van het gemeentehuis in Horst aan de

bevolkingsonderzoek borstkanker in Meerlo.

Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.

Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen

Het onderzoekscentrum staat tot eind maart op

50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd. Door

het parkeerterrein nabij sporthal ’t Brugeind aan

Op de agenda staat onder andere het

het onderzoek kan borstkanker in een vroeg

de Leeuwerik 33, 5864 BZ te Meerlo.

behandelen van schriftelijke raadsvragen,

stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op

ingekomen brieven en raadsinformatiebrieven

genezing. Bovendien is vaker een borstsparende

Voor meer informatie kunt u kijken op

voor de raadsvergadering van 13 maart 2018

operatie mogelijk.

www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

.

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de

Meer informatie over deze vergadering vindt u

vergadering van de commissie Samenleving.

op de website www.horstaandemaas.nl.

In dat geval kunt u contact opnemen met de

Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening

commissiegriffier, Ruud Poels.

vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?

Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per

U bent van harte welkom!

mail via griffier@horstaandemaas.nl

2000ste bezoeker
Huis van Morgen

Al een bezoek gebracht aan het Huis van Morgen? Sinds enkele jaren laat deze
laagdrempelige demonstratiewoning in Panningen haar bezoekers versteld staan van de
mogelijkheden op het gebied van langer zelfstandig wonen.

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag
28 februari 2018 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Op de agenda staat onder andere de
onderwerpen “Opiniërend bespreken lokaal
klimaat- en energiebeleid in het algemeen en
specifiek het zonneweidebeleid” en “Ontwikkeling
Gastheerschap voor Horst aan de Maas”.

RV 10 Voorstel tot vaststelling van het
Koersdocument implementatie

Verder worden de voorstellen van de
raadsvergadering van 13 maart 2018 besproken.

Omgevingswet
RV 11 Voorstel tot het instemmen met

Voor deze commissie komen de volgende

de ontwikkeling van het lokale

raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:

“gastheerschap” voor Horst aan de Maas
Dit voorstel staat apart op de agenda.

RV 5
RV 6
RV 7

Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Kerkeveld, P2, Horst

Meer informatie over deze vergadering vindt u

Voorstel tot het vaststellen van het

op de website www.horstaandemaas.nl.

bestemmingsplan Vonkelweg 1

Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening

Voorstel tot het vaststellen van

vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?

het bestemmingsplan Kloostertuin

U bent van harte welkom!

Tienray 2018
Voorstel tot gewijzigde vaststelling

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de

Het project Huis van Morgen is een

Acht dames van Zij Actief uit Helden werden

RV 8

van het bestemmingsplan Windpark

vergadering van de commissie Ruimte.

samenwerking tussen meerdere partijen en

tijdens hun bezoek verrast met een bloemetje.

Greenport Venlo - deelgebied

In dat geval kunt u contact opnemen met de

Horst aan de Maas

commissiegriffier, Marieke Dinnissen.

Voorstel tot het vaststellen van de Visie

Dit kan telefonisch via (077) 477 97 77 of per

gebiedsontwikkeling De Peelbergen

mail via griffier@horstaandemaas.nl

gemeenten, waaronder de gemeente Horst aan
de Maas. En onlangs heeft het Huis van Morgen

Kijk voor meer informatie op

haar 2000ste bezoeker mogen ontvangen.

www.horstaandemaas.nl.

RV 9

Aanslag gemeentelijke belastingen 2018
Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen rond 28 februari de aanslag

DigiD-code. Bedrijven hebben geen DigiD.

informatie over de gemeentelijke belastingen

gemeentelijke belastingen. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende zaakbelasting

Op de website van de gemeente wordt

en de wet WOZ.

(OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en de WOZ-beschikking. Uitgebreide informatie

toegelicht hoe bedrijven kunnen inloggen

hierover vindt u op www.horstandemaas.nl

voor het inzien van een taxatieverslag.

Wilt u persoonlijk contact? Van maandag
tot en met vrijdag zijn we tussen 8.00 en

WOZ-waarde

Taxatieverslagen op MijnOverheid

Berichtenbox

16.30 uur telefonisch bereikbaar op het

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van

Het taxatieverslag van uw pand kunt u

Als u zich vóór 8 februari aangemeld heeft

nummer (077) 477 97 77.

alle onroerende zaken in de gemeente vast,

inzien op MijnOverheid.nl. Onder het tabblad

voor de Berichtenbox, ontvangt u hier de

de zogenaamde WOZ-waarde.

Persoonlijke Gegevens (onderdeel Wonen)

aanslag gemeentelijke belastingen 2018.

We helpen u ook graag verder aan

vindt u vanaf 28 februari informatie over de

Meer informatie over de berichtenbox leest u

het loket in het gemeentehuis. U bent

De WOZ-waarde die vermeld staat

taxatieverslagen 2018 en 2017. U ziet hier

op www.horstaandemaas.nl/berichtenbox.

welkom van maandag tot en met vrijdag

op de aanslag 2018 is geldig voor het

ook de kenmerken van uw eigen woning

belastingjaar 2018 en is gebaseerd op de

die de WOZ-waarde bepalen. Om deze

Meer informatie

U kunt ook een afspraak maken voor een

waardepeildatum 1 januari 2017.

informatie te raadplegen, logt u in met uw

Op www.horstaandemaas.nl vindt u meer

ander tijdstip.

tussen 9.00 - 12.00 uur.
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Startersdag voor ondernemers

Regionaal Crisisplan
Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord maakt bekend, dat in het kader van

Ben jij een startende ondernemer? Wil je waardevol advies,
kennis of inspiratie opdoen voor je bedrijf of wil je weten

de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf 9 februari 2018 gedurende zes weken

wat de gemeente voor jou kan betekenen? Kom dan naar de

ter inzage ligt: Het ontwerp Regionaal Crisisplan (RCP) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Startersdag op 8 maart in Venray.
Op de startersdag krijg je informatie over:
• Voorbereidingen ondernemerschap en

• Merkenrecht, vastleggen en beschermen
van een idee

bedrijfsontwikkeling

Het Regionaal Crisisplan beschrijft de beschrijft

kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur

de hoofdstructuur van de crisisorganisatie

van de Veiligheidsregio Limburg Noord,

in de Veiligheidsregio Limburg-Noord en

Nijmeegseweg 42, 5900 AA, Venlo. Degene die

de bijbehorende taken, bevoegdheden en

schriftelijk zijn zienswijze inbrengt kan verzoeken

• Ondernemersvaardigheden

De startersdag wordt georganiseerd door de

verantwoordelijkheden.

zijn persoonlijke gegevens niet te vermelden.

• Marketing en communicatie

gemeenten Bergen, Venray, Horst aan de

Het RCP is van toepassing op alle gemeenten in

Voor het mondeling kenbaar maken van ziens-

• Administratie en financiering

Maas en de Rabobank. Alle verdere info en

de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het ontwerp-

wijzen kan een afspraak worden gemaakt met de

• Belasting, wetgeving en rechtsvormen

opgeven kan via www.startersdagen.com/

crisisplan ligt ter inzage bij de balie van de

Veiligheidsregio Limburg-Noord 088-1190000.

• Acquisitie

horstvenraybergen2018.

Veiligheidsregio Limburg Noord, Nijmeegseweg 42,
5900 AA, Venlo, en in het gemeentehuis Horst aan

Beroep tegen een besluit dat is voorbereid met

de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst. Het

de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

ontwerp-crisisplan kan worden ingezien tijdens

kan alleen worden ingesteld door belang-

kantooruren.

hebbenden die in deze voorprocedure tijdig
hun zienswijze hebben ingediend, alsmede

Belanghebbenden kunnen gedurende de

belanghebbenden die niet verweten kan worden

termijn van ter inzage legging hun zienswijze

geen zienswijze te hebben ingediend.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America

Horst

Meterik

Jacob Poelsweg 20

Wilhelminaplein 6

Crommentuijnstraat 50

Midden Peelweg 22

St. Josephstraat 12

Zwarte Plakweg 59-61

Witveldweg 100

Sevenum

Grote Molenbeek A73 Oost

Ulfterhoek

Kloosterstraat 11

Helenaveenseweg 13a

Broekhuizen
Horsterweg 20

Hazenhorstweg 1
Kronenberg

Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 2

Markt 28

Travers ongenummerd kavel 6 Raadhuisstraat 26
(rectificatie)
Swolgen

Evertsoord

Lottum

Drie Kooienweg 8

Veilinghof 9

Griendtsveen

Meerlo

Lavendellaan 26

Dellekamp 3

Donkstraat 14
Tienray

De Leeuwerik 33
Grubbenvorst

Swolgenseweg 31
Maasbree
Rozendaal 15

Aartserfweg 6

Melderslo

Irenestraat 20

Leeuwerweg 10

Horst aan de Maas

Broekhuizerdijk 34a

Leidraad Invordering Gemeentelijke
Belastingen 2018 en Incassoreglement 2018 vastgesteld

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

Gewoon Samen doen
Ja. Dat is het motto, niet alleen in woorden maar ook in daden
van het CDA Horst aan de Maas. Een club waarbij ik thuishoor en waarbij
ik me thuis voel. Al acht jaar lang als raadslid en daarvoor al vele jaren
als lid.
Ik heb in de afgelopen tijd
mogen samenwerken met kanjers.
CDA’ers in hart en nieren, die zich
allemaal voor de samenleving willen
inzetten. Al mijn collega’s binnen de
fractie zijn niet alleen in de raad

actief maar zijn ook zeer prominent
bezig met hun eigen vereniging(en)
en zetten zich daardoor meer dan
gemiddeld in voor onze samenleving.
En het geeft een goed gevoel
om voor een ander iets te kunnen

betekenen. Want, als het u goed gaat,
gaat het ons ook goed. In mijn werk
als raadslid heb ik vele gesprekken
gevoerd met veel verschillende
mensen en groeperingen. Natuurlijk
kun je niet alles oplossen, maar
daar waar dat wel mogelijk was,
heb ik getracht te luisteren naar uw
vraag, de vraag te beantwoorden of
het probleem op te lossen. Dat is,
zo vind ik, ook een taak van een

volksvertegenwoordiger. Je hoort er te
zijn voor je inwoners.
U kunt altijd een beroep doen op
mij. Waar het kan, help ik u graag
verder. Of anders gezegd. Ik ga er in
elk geval zeker mijn best voor doen.
Ook de komende vier jaar wil ik dat
blijven doen. Ik reken op u. Dan kunt u
ook op mij rekenen.
Annemie Craenmehr-Hesen,
CDA Horst aan de Maas
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Balans
Als inwoner van Sevenum ben ik al jaren actief op allerlei fronten.
Allereerst als lid van de gemeenteraad met Ruimte als portefeuille.
Voor mij is de uitgangspositie de balans tussen alle ontwikkelingen in
het buitengebied te bewaken. Het agreatieve komt helaas vaak onder
druk te staan.
Ondernemers zoeken grenzen op
en gaan hier soms overheen.
Omwonenden voelen zich vaak niet
gehoord of onbegrepen. Willen we
meer groen of zorgen die bomen
voor te veel schaduw of overlast.
De balans tussen agrarisch en

recreatie vormt ons buitengebied en
vormt leefbaarheid. Een andere balans
is het verdelen van de tijd tussen
politiek en andere maatschappelijke
activiteiten. Een van deze activiteiten
is Vrienden van Christopher, een
stichting die zich al jaren actief

bezighoudt met de
plattelandsontwikkeling in Noord
Ghana. Een van de belangrijkste
thema’s is boomplant. Afgelopen jaar
ben ik benoemd tot Sub-Chief in het
Ghanese dorp Kandiga. Dit werk in
Ghana verbindt mij ook met de
Groengroep in Sevenum. Een andere
omgeving, maar hier ook bezig met
groen. Verder ben ik bestuurslid van
de Stichting Siham waar ik
maatschappelijk begeleider van
statushouders ben. Mensen die nog

maar kort in onze gemeente wonen,
helpen met hun papieren. Ook vind ik
nog tijd voor Stichting Exodus. Voor
deze stichting ben ik maatschappelijk
begeleider in Ter Peel. Gedetineerden
begeleiden die in de tijd dat ze in
Evertsoord verblijven willen werken
aan hun toekomst. De komende jaren
wil ik me graag verder blijven inzetten
voor het behoud en de versterking van
onze agreatieve groene leefomgeving.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Meedoen is belangrijker dan winnen
Het lijken vreemde woorden voor een kandidaat gemeenteraadslid in
verkiezingstijd. Ik heb het echter niet over de verkiezingen, maar over
de Olympische Spelen. Natuurlijk juichen we deze dagen voor Sven, Ireen
en Sjinkie. Maar voor veel deelnemers geldt echter het Olympisch motto:
meedoen is belangrijker dan winnen.
Een uitspraak die ook past bij
de sport in Horst aan de Maas.
Op onze topsporters zijn we meer
dan trots. Maar voor de meesten
betekent sport vooral lekker bezig
zijn en ontspannen. We sluiten

ons bij een vereniging aan om onze
passie te delen. Bij Essentie zien we
sport en de verenigingen dan ook
als bindmiddel van de samenleving.
Of je nu actief deelneemt, coacht
of de materialen verzorgt. In een

vereniging doe je dat samen. Zelf heb
ik de kracht van sport ontdekt toen
ik in 2007 in onze gemeente kwam
wonen. Ik sloot me aan bij judoclub
Jigoro Kano in Sevenum en was al
snel ‘one of the guys’. Sport zorgt
voor verbroedering, ontmoeting
en in mijn geval integratie. Ik ben
ervan overtuigd dat de sport dit
voor meer mensen biedt. Niet alleen
voor nieuwkomers, mensen met een
beperking en mensen die minder

hebben te besteden. Maar voor
iedereen. Het Olympisch motto
‘Meedoen is belangrijker dan winnen’
maken we dagelijks waar bij al onze
verenigingen en daar mogen we trots
op zijn. Het lijkt me fantastisch om me
namens Essentie in de gemeenteraad
in te zetten om ons allemaal een
olympiër te laten voelen!
Robbert Speksnijder,
Kandidaat nummer 10 Essentie
Horst aan de Maas

Zorg: met aandacht en op maat
Iedereen moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft.
D66+GroenLinks ziet meerdere kansen om dit te realiseren.
In de eerste plaats willen we
extra investeren in het voorkomen
van gezondheidsproblemen.
Gezonde voeding en een gezonde
leefomgeving spelen daarbij een
centrale rol. De gezondheidsrisico’s
die samenhangen met groeiende
intensieve veehouderij (nu al bijna
twee miljoen dieren in onze
gemeente!) vinden wij

onacceptabel. Dat moet anders.
Een belangrijk punt voor ons is dat
niemand tussen wal en schip mag
vallen. Dat lijkt een open deur, maar
is het zeker niet. Want wat doe je als
er meer zorgvragen op het bordje
van de gemeente komen, dan
betaald kunnen worden met het geld
dat het Rijk speciaal hiervoor
beschikbaar stelt aan de gemeente?

Ga je dan korten op de geleverde
zorg? Wij niet. We garanderen dat
iedereen die dat nodig heeft
passende zorg krijgt. Als het echt niet
anders kan, zullen we de beslissing
nemen om te bezuinigen op andere
maatschappelijke voorzieningen.
Het fundamentele recht op zorg staat
voorop. Tot slot vinden we dat de
zorg niet alleen afhankelijk kan zijn
van professionele zorgverleners.
Veel mensen in onze gemeente
zetten zich vrijwillig in voor anderen

met liefdevolle begeleiding en
ondersteuning. De gemeente kan dit
niet overnemen maar heeft wel de
verantwoordelijkheid om
mantelzorgers en andere informele
zorg vrijgeviger te ondersteunen dan
op dit moment gebeurt.
Als je meer wilt weten over
onze kijk op zorg of andere
zaken, check dan onze website en
verkiezingsprogramma.
Inez Arts,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Ik heb een droom
Als ik aan de gemeente Horst aan de Maas voor de komende vier jaar
denk, dan heb ik een droom.
Dat we als gemeente meer gaan
zorgen voor hen die onze hulp nodig
hebben, door meer een beroep te
doen op professionals en
mantelzorgers echt meer te gaan
ontlasten. Geld voor zorg wordt niet
aan andere zaken uitgegeven. Dat
we wel voldoende koop- en vooral
huurwoningen hebben voor onze
ouderen en vooral jongeren,

waardoor deze geen vijf jaar op een
woning hoeven te wachten.
Arbeidsmigranten zijn daarbij geen
woonurgenten. We investeren in
handhaving. We zijn een betrouwbare
gemeente die handhaaft daar waar
nodig is en wel zonder aanzien des
persoons. Dat we zorgen voor een
goede spreiding van arbeidsmigranten
en statushouders over, maar ook in,

de wijken en dorpen, zodat de
integratie bevorderd wordt.
We bevoordelen bepaalde burgers niet
meer door hen voor een appel en een
ei gebouwen te verkopen, zoals de
Kasteelboerderij. Dat we blijven
zorgen voor goede voorzieningen in
de dorpen in de vorm van scholen,
accommodaties die we
multifunctioneel inzetten. Beschikbare
gelden worden eerst daarvoor ingezet.
Dat zwembad De Berkel blijft bestaan,
we hierin investeren zodat we nog

zeker 20 jaar vooruit kunnen tegen
lage lasten. Sluiten van De Berkel
betekent het weggooien van vele
miljoenen. Dat veiligheid, milieu en
leefomgeving veel belangrijker
worden bij plannen, zelfs belangrijker
dan economische winst voor
bedrijven. (Vrij naar Martin Luther
King) Wil je deze droom mee
waarmaken, stem dan in maart op de
SP.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas
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en zo 15

GEPLUKT Daphne Schelbergen
ontwikkeling te blijven. Zelf ben ik niet
iemand die gewoon rustig met een
kopje koffie ergens kan gaan zitten.
Er is altijd wel iets te doen, maar
boven alles moet het wel leuk blijven.
Als we bijvoorbeeld hier druk aan het
verbouwen zijn en er komt plots
iemand binnen, dan laten we vallen
waar we mee bezig zijn en maken we
tijd vrij voor het bezoek. Deze ongedwongen sfeer zorgt er voor dat we
dingen die we doen lang vol kunnen
houden.”

Privé en werk
gescheiden

Ze is er van overtuigd dat iedereen meer kan dan hij of zij daadwerkelijk denkt. Zelf werkt ze graag met mensen die vooruit willen en zodoende
ook vooruit denken. Mensen die ergens iets van willen maken, zoals ze dat zelf zegt. Dit komt ook terug in al haar werkzaamheden. Deze week wordt
Daphne Schelbergen (47) uit Broekhuizen geplukt.
Ze is geboren in Swolgen en in
Oud-Bergen opgegroeid. Later is ze
naar Milsbeek verhuisd met haar man
Cees (51), waarna ze in 2005 hun
huidige woning in Broekhuizen
vonden. Daar wonen ze samen met
hun vier dochters Bo (18), Maud (17),
Daan (15) en Puck (13). Haar studietijd
bracht Daphne door in Eindhoven,

waar ze aan de Pedagogisch
Technische Hogeschool afstudeerde.
Daar werkt ze momenteel voor twee
dagen in de week. Hier leidt ze docenten op voor het technische beroeps
onderwijs (vmbo en mbo) en geeft ze
ook bedrijfstrainingen. “Ik heb er over
getwijfeld om in Eindhoven te gaan
wonen, maar ik werd toch meer

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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aangetrokken door het Limburgse
land. Daarnaast is het tegenwoordig
gelukkig ook steeds meer mogelijk om
van thuis uit te werken, zodat ik niet
altijd per se naar Eindhoven toe hoef.”
Toch houdt ze graag haar werk en
privé gescheiden, omdat ze het
belangrijk vindt dat haar volle aandacht zit in de dingen waar ze mee
bezig is. “Ik zal geen privézaken op
mijn werk regelen en andersom.
Het één moet niet ten koste gaan van
het andere.” Sinds 2011 is ze met haar
man bezig om de van oudsher boerderijwoning, waar ze in 2005 zijn gaan
wonen, om te bouwen tot Bed &
Breakfast. Het is een hobbyproject
waar ze allebei veel van hun eigen
energie, passie en kunde in kwijt
kunnen. Cees heeft een achtergrond in
de metaalbouw, terwijl Daphne sinds
enkele jaren bezig is als interieurontwerpster. Dat doet ze van thuis uit.
“Cees kijkt van buiten naar binnen, om
te zien of alles technisch in orde is,
terwijl ik van binnen naar buiten kijk,
om te zien of het interieur daar wel op
aansluit.” In de bouw van de B&B kan
ze veel ideeën over interieur kwijt.
Zo kan ze veel visueel maken voor
haar klanten. “Maar het liefste ga ik
naar klanten zelf toe en houd ik het zo
laagdrempelig mogelijk. Ik vind het
leuk om met mensen te sparren over
creatieve ideeën en samen ergens
naar toe te werken. Ik kom met al mijn
werkzaamheden op verschillende
plekken met verschillende mensen
met zoveel verschillende ervaringen.
Iedereen heeft een ander verhaal of
idee, daar zit altijd wel iets van

inspirerends tussen wat je bijvoorbeeld voor een ander ontwerp kunt
gebruiken.” In alles wat ze doet, heeft
ze te maken met mensen die ergens
iets van willen maken. Enerzijds met
hun carrière, anderzijds met een
nieuw interieur. “Ik ben er van overtuigd dat iedereen meer kan dan hij of
zij denkt en dat het belangrijk is om in

Voor Daphne is het leven in
Broekhuizen al een vakantie op zich.
“Als ik thuiskom van mijn werk in
Eindhoven, dan kom ik hier in een
compleet andere wereld terecht.
Ik laat dan het stedelijke achter voor
een mooi plekje aan de Maas. Ik
kom hier altijd lekker tot rust onder
de veranda, in een fantastische
omgeving. Er is hier van alles te doen
en te ontdekken en we merken ook
dat Broekhuizen de laatste jaren meer
toeristen aan trekt. We verzuipen er
nog niet in, maar er vindt ieder jaar
toch een zekere doorstroming plaats
met alle fietsroutes en het grotere
veer hier. En als ze willen slapen,
kunnen ze dat bij ons natuurlijk”,
lacht ze. Op de vraag wanneer de
B&B klaar is, geeft ze als antwoord
dat nog veel te verbouwen is, maar
dat ze dit jaar wel al de eerste gasten
zullen ontvangen. “We willen er geen
commerciële datum aan plakken. Het
zal een geleidelijke overgang zijn,
waarbij onze werkzaamheden steeds
meer verschuiven naar de B&B. Dat zal
even wennen zijn, maar het beheren
van de B&B zal zeker iets zijn wat we
later als we met pensioen zijn nog
lang vol kunnen houden.”

Cafetaria en Eethuis ´t Veen is een luxe Cafetaria op een
prachtige locatie in Helenaveen waar veel toeristen na een
actieve bezigheid neer strijken op ons terras.
Wij zijn op zoek naar een

medewerker (m/v)

die ons jonge enthousiaste team komt versterken.
Functie
Het is een functie met in de winterperiode een werkweek van
25 uur en in de zomerperiode een werkweek van 40+ uur.
Interesse
Stuur een mail naar Info@cafetariatveen.nl
of bel naar 06-50941010 - 0493-539219
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Lezing werkzaamheden bij Staatsbosbeheer
IVN Maasdorpen organiseert woensdag 28 februari om 21.00 uur
een lezing over Staatsbosbeheer door Andy Liebrand. De lezing vindt
plaats in het Zoemhukske in Horst.
Tijdens de lezing vertelt boswachter Liebrand over het misverstand dat
veel bij mensen bestaat over
Staatsbosbeheer. Anno 2018 staat er
namelijk meer op het programma dan
enkel bossen aanplanten en onderhouden. Liebrand vertelt hoe veelomvattend tegenwoordig de opdracht van
Staatsbosbeheer is en hoe dat in
concrete zin uitpakt voor Noord-

Limburg. Daarnaast geeft hij een
indruk van de grote verscheidenheid
aan werkzaamheden die binnen het
team van Noord Limburg aan de orde
komen. De lezing sluit aan op de
algemene ledenvergadering van IVN
De Maasdorpen en is gratis toegankelijk voor belangstellenden.
Meer informatie is te vinden op
www.ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen

Stichting Landschap HadM en IKL

Eerste hakhoutdag
Stichting Landschap Horst aan de Maas en IKL organiseren samen op
zaterdag 10 maart tussen 09.00 en 13.00 uur de eerste hakhoutdag.
De exacte locatie wordt door de organisatie bekendgemaakt na aanmelding.

CMS Energiesystemen is een regionale partner op het gebied van
zonnestroom opwekking en energieopslag. Met onze ruime kennis
en jarenlange ervaring helpen wij onze klanten om het maximale
uit een installatie te (blijven) halen. Die aanpak werkt.

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

Vanwege de groei van ons bedrijf zoeken wij een

PARTTIME
MAGAZIJNMEDEWERKER
(M/V) voor gemiddeld 2 uur per dag.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
U wordt verantwoordelijk voor orde en netheid van het magazijn,
registreert inkomende goederen zet bestellingen klaar voor de
volgende dag en boekt uitgaande artikelen af.
Een heftruck diploma is gewenst, maar niet noodzakelijk.

Meten = weten

De juiste start voor een geslaagde
teelt. Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjesmonsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen
- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
- vaste gift en variabele strooien
Gedegen advies voor
een optimaal teeltrendement.

SPREEKT DIT JE AAN?
Neem contact op met p.feijen@cms-energiesystemen.nl
ter attentie van Peter Feijen

Expeditiestraat 2A, 5961 PX Horst
WWW.CMS-ENERGIESYSTEMEN.NL

Lorbaan 23a, 5966 PG America, 077 - 464 1999

www.timmermansagriservice.nl

2018: NIEUW JAAR, NIEUWE UITDAGINGEN!
Wij zijn op zoek naar een:

FULLTIME
EN EEN PARTTIME
MEDEWERKER(STER)
Zie onze website voor meer informatie.

Deze dag geven de stichtingen
instructies wat er gekapt mag worden
en hoe dit op een veilige manier dient
te gebeuren. Het hout dat vrijkomt
wordt verdeeld onder de groep.
Er wordt gewerkt met hand
gereedschap. Tijdens de pauze wordt
er gekeken of er behoefte is om vaker

aan hakhoutdagen deel te nemen.
Er wordt dan gekeken naar de verdere
invulling en eventueel ook onder
welke voorwaarden er met een
kettingzaag gewerkt kan worden.
Voor meer informatie en
het aanmelden mail naar info@
landschaphorstaandemaas.nl

Vogelmarkt in Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum organiseert op
zondag 25 februari haar maandelijkse vogelmarkt in zaal ’t Brugeind in
Meerlo. Hier kunnen vogels worden gekocht en verkocht.
De vogelmarkt begint om
09.30 uur en eindigt om 12.00 uur.
Duiven en kwartels worden niet toegelaten zonder inentingsbewijs en
vogels moeten worden aangeboden

in de daarvoor bestemde kooien.
Er mogen niet meer dan twee vogels
in een kooi. Neem voor meer informatie contact op met M. van Osch via
0478 53 12 21.

Activiteiten Museum
De Locht
In Museum De Locht in Melderslo wordt er op zondagmiddag
25 februari brood gebakken in het bakhuisje. Ook zijn deze dag de smid
en de stroopmaker aan het werk.
De activiteit is bedoeld voor
kinderen. Ze mogen dan hun eigen
broodje kneden, vorm geven, versieren en vervolgens laten bakken.
Popkoor ‘The Inspiration’ zorgt voor de
muzikale omlijsting van de dag. De
groep bestaat uit drie vriendinnen, die

samen popmuziek uit de jaren 70 en
80 ten gehore brengen.
Museum De Locht is deze zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
De bijzondere activiteiten beginnen
om 11.00 uur. Meer informatie is te
vinden op www.museumdelocht.nl

‘Als de roze wolk
er niet is’
Ankie Gooren en Saskia Zoutewelle geven op donderdag 8 maart een
workshop met als thema ‘als de roze wolk er niet is’ in de bibliotheek van
Horst. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur.
Als kersverse moeder wordt van je
verwacht dat je stralend rondloopt
met je baby. Ga dan maar eens
vertellen dat de roze wolk er bij jou
niet of niet helemaal is. Ankie Gooren
en Saskia Zoutewelle zijn
ervaringsdeskundigen en daarnaast
als hulpverleners betrokken bij jonge
moeders die worstelen met deze
gevoelens. Beiden zijn aangesloten bij

Puur Opgroeien. In de workshop wordt
stilgestaan bij de oorzaken en
achtergronden van gevoelens als
onzekerheid. In beeld en woord
worden ervaringen uitgewisseld en
oefeningen gedaan die de deelnemers
verder brengen. Ook partners zijn
welkom bij de workshop.
Aanmelden voor de workshop kan
via aanmelden@puur-opgroeien.nl
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Maud Theeuwen
15 jaar
Meterik
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Ik las vroeger graag. Ik vond lezen
altijd heel leuk. Ik las dan vooral uit
de boeken van Thea Stilton omdat
ik me dan in een andere wereld kon
verplaatsen. Ik sprong ook graag op
de trampoline. Dan deed ik vooral
allemaal kunstjes.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag met een busje de wereld
rond willen reizen en van elke cultuur
wat mee kunnen maken. Ik wil graag
veel van de wereld zien. Ik ben al in
Indonesië geweest, in Turkije en ook
in Duitsland. Ik vond de cultuur in
Indonesië heel mooi, want ze helpen
iedereen en het eten is daar heel
lekker. Ze geloven in het hindoeïsme,

wat ik ook mooi vind.
Wat zou je nooit weggooien?
De foto van Wendy en mij toen we in
de Efteling waren. De foto heeft een
mooie herinnering. Wendy is al heel
mijn leven mijn beste vriendin.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik denk dan toch de reis naar Indonesië.
Ik vond het daar heel leuk want
iedereen was heel vrolijk en ze laten
je anders kijken naar heel veel dingen.
Het was gewoon een hele fijne
ervaring. Ik ben daar met mijn ouders
en mijn broer geweest.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik heb haar ontmoet toen we nog
baby’s waren. Ik heb haar bij het
Groene Kruis leren kennen. Ze was
altijd na mij aan de beurt en toen
speelden we met elkaar. Onze
moeders kenden elkaar ook al. We zijn
al ons hele leven bevriend met elkaar.

Indoor rommelmarkt

jongeren 17

aan
Maud Theeuwen

Wat is je favoriete hobby?
Boksen en in de zomer zeil ik graag.
Ik vind boksen heel leuk, omdat je
dan je agressie kwijt kan en dan even
alles kan vergeten. Ik boks nu al iets
langer dan een jaar, maar ik boks geen
wedstrijden. Zeilen vind ik leuk, omdat
je overal naartoe kunt en ik ben ermee
opgegroeid. Ik zeil al vanaf dat ik een
baby was.
Introvert of extravert?
Extravert. Omdat ik graag mensen om
me heen heb en liever niet alleen ben.
Ik ben ook een open boek naar mensen. Ik ben niet erg rustig en absoluut
niet in mezelf gekeerd.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben eigenlijk vrij vaak te vroeg,
omdat ik nooit te laat wil komen.
Ik vind het ook niet fijn als andere
mensen te laat komen, dus vind ik het
ook fijner als ik op tijd ben.
Wie is je grote voorbeeld?

Ik denk dat mijn voorbeeld mijn eigen
bokscoach is. Ze is er zelf ook heel
goed in. Ze heeft een eigen boksschool
opgericht en je merkt ook echt dat ze
het heel leuk vindt om kinderen les te
geven. Ze gaat ook overal voor, tenminste zo komt ze bij mij over.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je altijd elkaar steunt en op elkaar
kunt rekenen. Je gunt elkaar ook alles.
Ik vind dat belangrijk, omdat je dan
iemand hebt die je alles gunt en dat is
fijn. Het lijkt me ook heel belangrijk om
een vriend te hebben, omdat je dan
altijd iemand om je heen hebt op wie
je terug kunt vallen.
Wie kent jou het beste?
Ik denk mijn moeder wel, omdat ik
heel veel met haar deel en we lijken
ook op elkaar. Ook omdat mam en ik
hetzelfde denken, ze weet altijd hoe ik
doe als er iets is gebeurd. Wendy kent
me ook heel goed. Ze krijgt echt alles
te horen van mij.
Als je terug in de tijd zou gaan,
wat voor advies zou je jezelf dan
meegeven?
Ik denk dat je jezelf moet blijven en
jezelf niet moet laten beïnvloeden door
andere mensen. Zeker als het over
jezelf gaat, telt alleen je eigen mening
en niet die van anderen.
Optimist, pessimist of realist?
Ik denk dat ik vooral een pessimist ben,
maar ook een beetje een optimist. Ik
heb soms dat ik alleen de slechte dingen zie en soms ook dat ik alleen de
goede dingen zie. Ik zie het wel als een
voordeel dat ik het allebei kan zien.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan willen zijn?
Mathilda, van Roald Dahl. Omdat ze
zich echt in een verhaal kan inleven en
omdat ze kan toveren. Ik zou niet per
se willen toveren maar het zou wel chill
zijn. Ik denk dat ik mijn toverkracht dan
zou willen gebruiken op momenten dat
andere niet goed bezig zijn.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Ik denk dat mijn beste eigenschap is,
dat ik wil dat iedereen het naar zijn
zin heeft. Ik wil niet graag dat iemand
zich buitengesloten voelt. Mijn slechtste eigenschap is dat ik soms te eerlijk
tegen mensen ben en dat ik dan mensen kan kwetsen. Dat is vaak niet mijn
bedoeling.

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.

GESPECIALISEERD IN:

AUTISME
ADHD
RIJANGST
BEGELEIDING
T 077 354 83 45
www.rijschool-plus.nl

voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.
Heldens Markten houdt op zondag 25 februari
aanstaande een gezellige indoor rommelmarkt
in de sporthallen van S.S.H.
Adres: Piushof 137, 5981 VW Panningen

De markt begint om 9.00 uur
en eindigt om 15.30 uur
De entree is tot 12 jaar gratis.Vanaf 12 jaar € 2,Info standhouders bel:
06-24452810 of 06-51890760

www.heldensmarkten.nl

Na bier,
geen plezier
Carnaval is net geweest en
zoals elk jaar liggen best wat
mensen ziek op de bank.
Inmiddels lijkt het wel een
vage traditie te zijn
geworden.
Andere jaren was ik juist
altijd die ene persoon die ziek
was mét carnaval, maar dit
jaar eens een keer niet.
Alles ging best soepel deze
keer. Een perfect jaar zou je
zeggen. Maar nee, de zaterdag
na carnaval voelde ik me ineens
minder fit en had ik keelpijn.
Het was zover, ik was een van
de mensen geworden die ziek
wordt na carnaval. Al die tijd
dacht ik dat ik iemand was die
niet met de stroom mee ging,
maar toch blijk ik zoals elk
ander persoon te zijn.
Terwijl ik dit typ lig ik ook onder
drie dekens en heb ik de nodige
zakdoekjes om me heen liggen.
Toch denk ik niet dat deze
griepepidemie aan carnaval ligt.
Veel mensen die niet eens
carnaval hebben gevierd, zijn
ziek en deze periode van ziekte
hangt (blijkbaar) al tien weken
boven ons land. Ik weet niet
wat dat over Nederland zegt,
maar een erg lange periode is
het wel. Na een beetje te
researchen, kwam ik een echte
grieptest tegen. Dit is voor de
mensen die nog twijfelen of ze
wel echt de griep hebben. Zelf
had ik een score van 16, geen
idee wat dit betekent, maar ik
heb wel echt de griep te pakken
volgens de site van A. Vogel.
Het advies dat ik kreeg was om
geen fysieke inspanningen te
doen en dat ik heel veel water
moest drinken. Aangezien ik in
bed lig met ongeveer tachtig
kopjes thee, volg ik het advies
wel goed op vind ik zelf.
Iedereen die ziek is, rust lekker
uit en de rest wens ik een fijne
ziekloze week.
Liefs, Puck

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL
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Gelijkspel voor Meterik
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek
naar een gemotiveerde:

Tractorchauffeur / ZZP’er

(m/v)

die gedurende het seizoen (mei-oktober) met
tractoren en/of zelfrijdende machines werkt in de
oogst van groenten en aardappelen.
Oogsten gebeurt in wisselende ploegendiensten,
24 uur per dag en 5-7 dagen in de week.
Werkzaamheden in Nederland, Duitsland,
België en Frankrijk.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 27 februari 2018

mager varkenspoulet
Hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Door: RKSV Meterik
In Venlo speelden de eerste teams van Quick Boys en RKSV Meterik zondag 18 februari met 1-1 gelijk.
De groenwitte hadden niet de scherpte zoals in de wedstrijd voor carnaval tegen Oostrum en mochten het meest
tevreden zijn met deze uitslag.
In de eerste helft waren de doelrijpe kansen nog gelijk verdeeld, maar
de beide keepers hoefden maar
beperkt in actie te komen omdat het
vizier van de aanvallers niet op scherp
stond. Het was een heel rommelige
wedstrijd met veel onnodig balverlies
en maar weinig goede combinaties.
Na de rust zette Quick Boys
steeds meer druk en leek op
voorsprong te komen. Een hoge

bal over de verdediging werd niet
aangenomen maar vanuit de lucht
hoog overgeschoten. Meterik leek
het antwoord klaar te hebben, maar
een goede voorzet van Tom Verbong
werd slechts half geraakt en ging
voorlangs. Een minuut later was het
aan de andere kant raak. Een kansloos
schot van Melih Koc werd door een
Meterik verdediging licht aangeraakt
en verdween vervolgens in het doel.

De 1-1 van Meterik kwam een paar
minuten later. Meterik maakte goed
gebruik van de geboden ruimte en
Piet Steeghs kon gemakkelijk scoren.
Quick Boys zocht de grens op en ging
voor de overwinning. Keeper Luuk
Haenen behield de rust en was een
aantal keren de redder in nood. In de
laatste minuut leek het nog fout te
gaan maar Luuk plukte de bal van de
voet van een doorgebroken aanvaller.

Sporting ST verliest
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Voor het eerste team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray stond zondag 18 februari de thuiswedstrijd
tegen HRC’27 uit Afferden op het programma. HRC won met 1-4.
Acht minuten na de aftrap kreeg
HRC een vrije trap. De bal lag op
ongeveer 35 meter. Thijs Custers
ging achter de bal aan en hij schopte
deze perfect in de kruising. Zoals
keeper Bram na de wedstrijd zei:
“Ik had de bal verkeerd ingeschat
maar ik had hem gewoon moeten
hebben.” Dit betekende de 0-1 voor
HRC. Toen de wedstijd 28 minuten
onderweg was blokkeerde Jur Janssen
goed de keeper. Johan van Mierlo

kreeg de bal voor zijn voeten en
hij maakte de aansluitingstreffer
voor Sporting ST. Toen stond het 1-1.
Sporting kon echter maar kort van dit
feestje genieten want twee minuten
later maakte Bart Boumans de 1-2
voor HRC. Weer een minuut later
hield Nick van Well de tegenstander
vast in het zestienmetergebied.
De tegenstander had dit door
en viel. Toen kreeg Sporting een
penalty tegen. Jan Boumans schoot

deze perfect binnen links onder
in de hoek. Dat betekende de 1-3
voor HRC. In de tweede helft ging
het gelijk op maar toch scoorde
HRC nog in de 80e minuut de
1-4. De doelpuntenmaker was Jos
Althuizen. Sporting ST speelt zijn
volgende wedstrijd op 25 februari
tegen Merselo. Dan gaan we weer
eens kijken of we de drie punten
mee naar sportpark Kerkebos kunnen
nemen.

Wittenhorst 1 speelt gelijk
Al meer dan 145 jaar zijn de bedrijven van Terberg Group gedreven om het beste te bieden
aan de mondiale specialistische voertuigmarkt. Met 28 werkmaatschappijen in 11 landen
is Terberg één van de grootste onafhankelijke leveranciers van specialistische voertuigen.
Als uitbreiding van ons team zoeken wij een:

WERKVOORBEREIDER /
ASSISTENT BEDRIJFSBUREAU
Met in de nabije toekomst doorgroeimogelijkheid naar Hoofd bedrijfsbureau.
Terberg Techniek BV, Baarlo biedt de juiste kandidaat een stimulerende werkomgeving in
een financieel gezonde organisatie met historie en duidelijke ambities voor de toekomst.
De werkzaamheden zijn afwisselend en geen dag is hetzelfde.
FUNCTIE-INHOUD:
• Maken van klantdossiers
• Voorbereiden van orders voor de werkplaats
• Maken van tekeningen in Autocad
• Inname van aangeleverde voertuigen
• Afwikkelen van orders, CE papieren en regelen van RDW keuringen
• Overige werkzaamheden aansluitend op deze functie.
FUNCTIE-EISEN:
• Je hebt een opleiding op MBO+/HBO niveau in techniek
• Je hebt werktuigbouwkundig inzicht
• Je hebt doorzettingsvermogen en je bent leergierig in de ontwikkeling in de techniek
• Je werkt nauwkeurig en let op details
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
• Beheersen van Autocad is een must en enige ervaring met een ERP pakket
• Je hebt basiskennis van hydrauliek, pneumatiek en elektro
• Goede communicatieve eigenschappen zowel in woord als geschrift
• Kennis van de Duitse en Engelse taal.
Ben jij die enthousiaste kandidaat waar wij naar op zoek zijn en ben je op zoek naar een
baan met ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling alsmede een prima
beloning en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden?
Stuur dan binnen twee weken je sollicitatie met c.v. naar:
Terberg Techniek BV, Baarlo, T.a.v. Henk Hendriks Napoleonsbaan Noord 30, 5991 NW Baarlo
E-mail: hhendriks@terbergtechniek.nl
Voor meer informatie voor deze functie kunt u contact opnemen met
Henk Hendriks 077 477 20 39 of bezoek onze website www.terbergtechniek.nl

door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De senioren van Wittenhorst 1 eindigden zondag 18 februari de wedstrijd tegen RKSV Minor 1 uit Nuth met
dezelfde score zoals de wedstrijd begon. Tijdens de thuiswedstrijd bleef de stand op 0-0 hangen.
Wittenhorst heeft slechts twaalf
tegendoelpunten in de bagage en kon
met een gerust hart op de laatste lijn
leunen. Minor speelde op zijn beurt
zodoende dreigend in de voorhoede.
Het was dus een gevecht welk elftal
het beste gebruik kon maken van hun
linie. Het eerste gevaar ontstond via
de gevaarlijke Minor-speler Amin Elalji
die doelman Sjors Witt beproefde.
Aan de andere kant liet Wittenhorst
met Thom Derks zijn aanvallende
kanten zien. Het schot dat volgde ging
net voorlangs. Wittenhorst was in deze
fase nipt de overheersende ploeg.
Een mooie aanval over drie schijven
(Thom Derks, Daniëls en Peeters)
eindigde in een schot van laatstgenoemde. In de 20e minuut zette de
bedrijvige Marco Daniëls een aanval
op voor de thuisclub. De voorzet
belandde op het hoofd van Thom
Derks. De bal ging net naast. Een bal
die plotseling voor de voeten van
Minor-speler Jeroen Gerets terechtkwam werd met een fraaie redding
door doelman Sjors Witt uit het doel
geranseld.
In de tweede helft kwam
Minor terug en werd met veel
inzet en power de aanval gezocht.
Wittenhorst moest even terug en
had het moeilijk. Met veel bravoure
werden deze situaties geklaard.
Wittenhorst kwam fraai terug en had
via de vrije trap van Thom Derks bijna
succes. Dit was ook bijna te zeggen
voor de drie vrije trappen die Minor

kreeg, maar ook nu was doelman
Sjors Witt de overwinnaar.
In de slotfase kregen beide teams
enkele riante mogelijkheden om deze
belangrijke wedstrijd alsnog te winnen. De laatste kans die Frank Peeters
voor Wittenhorst in derde instantie
kreeg was wel de mooiste. Frank

kon niet goed voor de bal komen en
schoot, al vallend, de bal net naast.
Het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Meijers betekende dat beide
ploegen tevreden konden zijn met
dit punt. Geen ploeg verdiende te
verliezen. De toeschouwers konden
genieten van een leuke wedstrijd.

Chris Reijnders
biljartkampioen
Chris Reijnders is de nieuwe clubkampioen van de
Biljartvereniging voor de Ouderen in Tienray. Na een flinke eindspurt wist hij iedereen achter zich te laten. De feestelijke middag
werd na de prijsuitreiking afgesloten met barakken voor alle leden
van de biljartclub.
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Minioren HZPC
zwemmen goede pr’s

Oxalis komt tekort
in Groesbeek

Door: zwemvereniging HZPC
De Speedo Jaargangwedstrijden werden zaterdag 17 en zondag 18 februari gezwommen in Leiden. Dit zijn de
Minioren Nederlandse kampioenschappen zwemmen voor meisjes en jongens van 9 tot en met 12 jaar.
Namens HZPC Horst hadden zich
hier drie minioren voor geplaatst: Jorn
Sprunken (zes afstanden), Isis van
Kuijk (één afstand) en Lars Hagens
(één afstand). Isis moest zich in de
week voor de kampioenschappen
afmelden wegens ziekte.
Op zaterdag kwam alleen Jorn aan
de start op drie afstanden, Minioren
4-jongens. Dit was zijn eerste deelname en de spanning zat er goed in.
Hij begon op de 50 meter vrijeslag,
hier had hij de zestiende inschrijftijd, maar met een verbetering van
zijn pr naar 35.70 kwam hij uit op de
twaalfde plaats. Daarna volgde de

100 meter schoolslag. Hierop werd
hij gediskwalificeerd. Laatste afstand
voor hem was de 100 meter wisselslag
(dertiende inschrijftijd), hier zwom hij
ook een pr 1.34.03, waarmee hij eindigde op de vijftiende plaats.
Op zondag sloot ook Lars aan bij
Jorn voor de tweede dag van deze
jaargangwedstrijden. Lars mocht starten op de 100 meter schoolslag in de
categorie Minioren 6 -jongens. Hij had
hier de vijftiende inschrijftijd en werd
veertiende met een nieuw pr, 1.37.65.
Jorn begon op de 100 meter vrijeslag (zeventiende inschrijftijd). Hij
kwam uit op wederom een nieuw

pr, 1.21.45, dit was voldoende voor
de vijftiende plaats. Hierna stond
de 50 meter vlinderslag op het programma, hier had hij de 13e inschrijftijd. Na een goed gezwommen race
kwam hij uit op de achtste plaats met
een PR van 42.10. Zijn laatste afstand
tijdens dit zware weekend was de 100
meter rugslag (elfde inschrijftijd), ook
hier zwom hij weer een pr, 1.29.33,
een mooie negende plaats. Op alle
afstanden, waar zwemmers van HZPC
Horst aan deelgenomen hebben, werden (flinke) pr’s gezwommen, dit is
een hele knappe prestatie waar men
heel trots op mag zijn.

Sparta ’18 speelt gelijk
tegen hekkensluiter Blerick
Door: voetbalvereninging Sparta ‘18
Sparta ’18 1 uit Sevenum is er afgelopen zondag 18 februari niet in geslaagd om drie punten mee naar huis te
nemen. Ze speelden gelijk tegen Blerick 1 en eindigden met 1-1.
In de eerste helft waren er grote
kansen voor Tom Spreeuwenberg, Thijs
Janssen (tweemaal) en Rob Peeters.
Ook Blerick kreeg een tweetal mogelijkheden. De ruststand was verrassend
genoeg 0-0. In de tweede helft eenzelfde spelbeeld als de eerste helft.
Veel strijd op het middenveld en lange
ballen achter de verdediging. In de 55e
minuut werd een lange bal van Blerick
achter de verdediging succesvol afge-

rond door linksbuiten Abdi Boulhri. Het
was op het randje van buitenspel, maar
hij faalde niet toen hij oog in oog stond
met doelman Yannick Vullings. Een
dikke tien minuten later trok Sparta’18
de stand alweer gelijk. Thijs Mertens
bracht de Sevenummers weer langszij.
Na de 1-1 kreeg Sparta’18 wederom
een paar goede kansen, maar lukte het
ze niet om de wedstrijd over de streep
te trekken. Ook werd nog een doelpunt
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van Pim Wijnhoven ten onrechte
afgekeurd vanwege vermeend buitenspel. Enerzijds heerste er er teleurstelling over de gemiste kansen. Anderzijds
ging Sparta ’18 met een tevreden
gevoel naar huis, omdat ze toch een
punt hebben kunnen meenemen op
een veld waarbij verzorgd voetbal
onmogelijk is. Volgende week gaat
Sparta’18 op bezoek bij wederom een
laagvlieger: Wilhelmina Boys uit Best.

Door: korfbalvereniging Oxalis
De dames van Oxalis 1 uit Horst reisden zondag 18 februari af naar
Groesbeek voor een uitwedstrijd tegen De Horst 1. Oxalis trok aan het
kortste eind en verloor de wedstrijd met 12-10.
De dames van Oxalis begonnen
niet sterk aan de eerste helft.
Al snel keken ze tegen een
achterstand van 5-0 aan. Een timeout moest hen wakker schudden.
Dit leidde er toe dat het team met
5-3 de rust in ging. Na een stevige
peptalk van coach Wendy Theelen
begon Oxalis vol goede moed aan
de tweede helft. Sharon wist al snel
te scoren en bracht de stand op 5-4.
Beide teams misten veel kansen,
maar wisten ook een aantal keren

de korf te vinden. Oxalis bracht de
stand nog tot 9-7. Helaas werd het
gat snel groter en De Horst liep uit
naar vier doelpunten verschil. Met
nog een dikke tien minuten op de
klok vocht Oxalis zich terug tot een
stand van 11-10. De laatste minuten
waren ontzettend spannend, het
kon beide kanten opvallen.
Uiteindelijk trok Oxalis aan het
kortste eind en werd de eindstand
12-10. Hiermee blijft De Horst net
boven Oxalis staan.

ATB-toertocht
Melderslo
Mountainbikeclub Neetfit uit Melderslo organiseert zondag
25 februari een ATB-toertocht. De tocht bestaat uit drie afstanden:
30, 45 en 65 kilometer en loopt over een gevarieerd parcours.
De route voert door de
Swolgense bossen naar het
Schuitwater. Vervolgens gaat het via
de Houthuizer velden naar de
pauzeplaats. Hier is er voor de
deelnemers soep, sportdrank en
koek. Vervolgens gaat de route langs
de Maas terug naar het Schuitwater,
de Swolgense bossen en de startplaats. Het gebied wordt gekenmerkt
door een goede bodem waarin brede
paden worden afgewisseld met
single tracks en snelle, vlakke delen

OPEN DAG
agro

met korte, pittige klimmetjes. Ook bij
nat weer blijft de ondergrond goed
begaanbaar. In totaal moeten er
ongeveer 120 hoogtemeters worden
overwonnen. Na afloop is er de
gelegenheid de fiets af te spuiten en
kan er in de kantine van SV
Melderslo nagepraat worden.
Inschrijfplaats is Eikelenbosserdijk 6
in Melderslo. Tussen 8.30 en
10.00 uur is er de mogelijkheid om
te starten. Kijk voor meer informatie
op www.neetfit.tk

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

dier

r
natuu

America Tel. 06-12359686

ZONDAG 25 FEB
10.00 - 1 3.00 UUR
Meer informatie
en aanmelden:

food

werken

WWW.CITAVERDE.NL

Kom ook voor de MBO BOL-opleidingen naar de open dag

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Kinderworkshop
boekomslag vilten
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 28
februari een workshop boekomslag vilten. Deze workshop voor kinderen vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur.
In deze workshop gaan de
deelnemers een omslag maken voor
een boekje waarin zij kunnen schrijven of tekenen. Bij het maken van de
omslag wordt een oude techniek
gebruikt: natvilten.
Dit gebeurt met water en zeep.
Hierdoor gaat de wol krimpen en
vervilten. Stap voor stap wordt

uitgelegd hoe het proces in zijn werk
gaat. Uiteindelijk wordt er een
omslag voor een boekje gemaakt.
Na afloop mogen de kinderen het
boekje met gevilte omslag mee
naar huis nemen. De workshop is
voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Aanmelden kan via
cursus@museumdekantfabriek.nl

Da Ma Zoeë stopt
Da Ma Zoeë, bestaande uit Rob Zanders, Daniëlle van Helden en
Sharon Suiker, gaat stoppen. Na 1 juni worden er geen optredens meer
gegeven, aldus het trio.
Da Ma Zoeë, bekend van haar
Duitse meezingers, werd opgericht
in 2004. Het trio bestond toen
nog uit Rob Zanders en Judith
en Anja Geurts. Na tien jaar in
deze samenstelling te hebben
opgetreden gaven Judith en Anja
het stokje in 2014 door aan Sharon
Suiker en Daniëlle van Helden. “Vol
enthousiasme en met een aantal
nieuwe nummers zijn we er bijna
vier jaar lang met veel plezier en
passie tegenaan gegaan”, zeggen
de leden. “Nu hebben we na goed
beraad en in samenspraak, ervoor

gekozen om te stoppen met Da Ma
Zoeë. We hebben alle drie andere
ideeën hebben over onze muzikale
toekomst. We zijn benieuwd wat
voor muzikale uitdagingen er nog
meer op ons pad komen en staan
ervoor open om hier los van elkaar
in verder te gaan.”
De drie leden willen per 1 juni
stoppen. “We zijn op dit moment
nog naar mogelijkheden aan het
kijken om een klein afscheidsfeestje
te organiseren, meer informatie
hierover volgt zodra we concrete
plannen hebben.”

Tabletcafé Horst
BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 24 februari van 10.00 tot
13.00 uur een tabletcafé in de bibliotheek in Horst. Tijdens dit tabletcafé is het mogelijk om alles te weten te komen over de nieuwste apps,
handige functies op de tablet, smartphone en e-reader en er is er een
mogelijkheid om vragen te stellen over de technologie.
In het tabletcafé zijn studenten
aanwezig die de deelnemers helpen
met de tablets, smartphones en
e-readers. Zij beantwoorden vragen
en geven uitleg over zowel nieuwe
als oudere technologie. Deelnemers
onderling kunnen elkaar ook helpen.
Het tabletcafé is geen workshop of

cursus. Het is een samenkomst van
gebruikers die graag meer willen
weten over hun apparaten of hun
kennis willen delen. Het meenemen
van een opgeladen apparaat wordt
aangeraden evenals gebruikersnaam
en wachtwoord. Dit is handig bij het
installeren van nieuwe apps.

Uitnodiging

DECULTUURRECENSENT
Steven Paul zingt vort plat
De Horster folkzanger Steven Paul bracht onlangs zijn EP ‘Zingt Vort Plat’ uit. Een EP die, zoals de titel doet
vermoeden, een omschakeling maakt van het Engels naar het Horster dialect. Een omschakeling die de humor in
zijn teksten een stuk beter uit laat komen.
Zijn eerste officiële volledige
studio-album stamt uit 2016
en heet ´Vegetarian
Cannibal Lounge.
Het is een
plaat
voorzien van
veertien
liedjes in de
Engelse taal.
Wie en wat en
hoe Steven Paul
precies is, is in
mysterie gehuld. Dat
wat wel bekend is, is
dat hij zelf alle instrumenten bespeeld. Zang,
achtergrondzang, mondharmonica, gitaar, banjo,
basgitaar, piano en drums, het valt
allemaal onder het kopje ‘kundig’ bij
Steven Paul. Het is iets waar hij sinds
zijn elfde levensjaar volop in zit.
Sindsdien heeft hij een hoop ervaring
opgedaan in diverse bands en die
ervaring vindt zijn weerklank in dit
project.
Hiervoor ging hij op les bij zangeres Angelique Hesen uit Horst, die
het beste uit zijn stem heeft weten te
halen. Zijn stem sluit perfect aan bij
de folky troubadourstijl die in zijn
muziek naar voren komt. Hij vertelt
verhalen in zijn liedjes; sommige zijn
autobiografisch, sommige zijn fictief.

‘Wègwoede’
vertelt over de
frustraties die
gepaard gaan met
trage medeweggebruikers, terwijl ‘Ik zeg aalt maa zoë’ een
opsomming is van verschillende
dagelijkse irritaties. Gelukkig heeft
Steven Paul daar een heel passend
antwoord op. ‘Ik heb unnu kater’ is
iets wat zich niet te raden laat.
Steven Paul heeft altijd humor in zijn
teksten gehad. In het Engels lag dit er
niet zo dik bovenop, maar op de EP
‘Zingt Vort Plat’ komt het heel
duidelijk over. Het is een combinatie
van de meest uiteenlopende, flauwe
onderwerpen, die in de tussentijd

zeer herkenbaar zijn. Ludieker van
aard zijn ‘Babi Pangang’ en ´Giraffe,
Kamiël & Olifant’. In de één wordt een
zekere angst omschreven voor het
Aziatische gerecht, terwijl de ander
vertelt over een bizarre ontmoeting met de benoemde
dieren. Het moge
duidelijk zijn;
‘Zingt Vort Plat’
is een luchtig
geheel
geworden,
waarbij Steven
Paul in het
dialect nog
meer tot zijn
recht komt. Hij
zet zijn folky
troubadoursstijl
voort in zijn eentje en
slaagt er prima om het als
een voltallige band te laten klinken.
Zo af en toe doet hij een optreden en
dat doet hij dan ook echt als oneman-band. Zijn optredens zijn een
mix van eigen werk en covers, die
variëren van Judas Priest tot aan Piet
Veerman. Zaterdag 24 februari staat
hij op het festival Canix-Allstars, in
OJC Canix in Lottum. Een festival waar
iedere band/artiest aanwezig een
korte set covers spelen van één
artiest. Steven Paul treedt die avond
op als Boney M.

Optreden Shisha Group
Op het podium van muziekcafé Cambrinus in Horst staat op zondag 25 februari de formatie Shisha Group.
Het concert begint om 16.00 uur.
Het trio laat zich inspireren
door Arabische invloeden, jazz en
klassieke muziek en creëert op
deze manier een geheel nieuw

geheel. De groep is een nieuwe
muziekgroep bestaande uit Haytham
Safia op u’d en zang, Arthur Bont
op drums en percussie en Janos

Koolen op mandoline, gitaar en
piano creëren. Kijk voor meer
informatie over dit concert op
www.cambrinusconcerten.nl

vrijdag 23 februari

Kom naar onze
Finn comfort
verwendag!
U krijgt een gratis voetentest met behulp van een digitale

Hoofdstraat 14 Horst

drukmeetscanner. Een adviseur van Finn comfort zal deze dag

T (077) 397 01 97

aanwezig zijn en u kunt gratis proeflopen om het genot van deze

www.pastschoenen.nl

fantastische schoenen zelf te ervaren! De koffie staat voor u klaar!
Zondag 25 februari hebben we Koopzondag!

volg ons ook op
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Canix Allstars
OJC Canix in Lottum organiseert zaterdag 24 februari ‘Canix Allstars’.
Vanaf 20.00 uur betreden deze avond de bands het podium.
Canix Allstars is een evenement
waarbij alle Lottumse bands een tribute uitbrengen aan hun idolen. Elke
Lottumse band geeft een optreden
waarbij ze volledig in de schoenen
van haar idolen stappen. Deze editie

brengen veertien Lottumse band een
tribute, een recordaantal volgens de
organisatie.
Er zijn tributes van onder andere
Muse, Stoere Patsers, Jimi Hendrix en
Rage against the Machine.

Workshopserie
voor muzikanten
Pop in Limburg biedt vanaf zondag 25 februari een zesdelige workshopserie aan voor muzikanten uit de Limburgse popsector. De serie
begint in Muziekgieterij in Maastricht, maar strijkt op zondag 24 juni
neer in de Muzikantine in Horst.
Verspreid over het hele jaar
vinden er verschillende workshops
plaats op diverse locaties in Limburg.
Elke workshop heeft een eigen
thema. Tijdens de workshop op
zondag 24 juni in Horst staat het
thema ‘Hoe release ik mijn muziek’
centraal. Per workshop zijn muzikanten uit de Nederlandse en Belgische
muziekindustrie aanwezig om te

vertellen over hun ervaringen binnen
dit thema. In de workshopserie komt
het totaalplaatje voorbij van het
‘muzikant-zijn’ en wat daar bij komt
kijken. De workshops zijn los van
elkaar te bezoeken. De toegang is
gratis, maar hiervoor moeten
muzikanten zich wel eerst inschrijven.
Meer informatie is te vinden op
www.popinlimburg.nl

Kronenberger uitgeroepen
tot ‘International discovery’
Fotograaf Jan Janssen uit Kronenberg is zondag 18 februari uitgeroepen tot ‘International Discovery Of
The Year’. Een titel die hij won met de fotowedstrijd International Photographer Of The Year 2017.
Het is een wedstrijd waar ieder
jaar ruim 4.380 fotografen uit de
hele wereld aan meedoen. Iedereen
is vrij om een fotoreeks in te sturen,
waarna een dertienkoppige jury
de inzendingen jureert. Deze jury
bestaat uit professionele fotografen,
galeriehouders en curatoren uit
de hele wereld. De inzendingen
worden verdeeld onder twee
niveaus: professional of amateur.
Beide niveaus kennen diverse
categorieën en subcategorieën als
Fine Art, People en Architecture.
Iedere categorie wordt apart
beoordeeld, waarna er één winnaar
overblijft per niveau die er met de
‘Grand Prize’ van door gaat. Jan
Janssen won deze op het niveau
amateur en kreeg zodoende de
titel ‘International Discovery Of The
Year’, met zijn fotoreeks ‘Proud For
One Second’.
Meer over deze winnende
fotoreeks is terug te vinden op
www.iphotographeroftheyear.com

Hadé Collection

Ga jij altijd voor het beste
resultaat en werk jij nauwkeurig?
Wil jij werken in een groeiende
organisatie met een open
communicatie?

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

Dan zoeken wij jou!

www.hadecollection.nl

JUBILEUMKEUZEMENU
Wij vieren ons 12,5 jarig jubileum bij Restaurant de Watervogel te
Maashees en hebben een leuk jubileumkeuzemenu gemaakt.

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

VOORGERECHTEN
Salade met diverse soorten vis

Logistiek Medewerker

Zoete aardappelsoep
Trio à la “Watervogel”: kleine carpacciosalade,
kleine tomatensoep en een mini kalfsragoutpasteitje

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de inen uitgaande logistiek voor alle BV’s van de Hotraco Group.

HOOFDGERECHTEN

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:

Duo van zalmfilet en victoriabaars,
geserveerd met een kreeftensaus
Kalfsentrecote met kruidenboter
Linguine (pasta) met gebakken paddestoelen, truffel, room en
parmezaanse kaas
De hoofdgerechten worden geserveerd met frites en een frisse salade

DESSERT
Crème Brûlée met likeur 43
Appelcrumble met vanille-ijs en slagroom

(m/v)

Fulltime, met uitzicht op een vast dienstverband

De voorgerechten worden geserveerd met stokbrood,
kruidenboter, tapenade en een huisgemaakte rouille

Koffie, cappuccino of thee à la “Watervogel”
(diverse lekkernijen)

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt
op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen. Bij de Hotraco
Group werken ongeveer 200 medewerkers. Je werkt in een logistieke omgeving waarin het contact met collega’s van alle
afdelingen groot is. De informele manier van communiceren wordt als zeer prettig ervaren en zorgt voor een goede werksfeer.

27,95
p.p.

ONZE OPENINGSTIJDEN
In maart geopend op vrijdag, zaterdag en zondag.
In april geopend op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Van mei t/m augustus 7 dagen per week geopend!
Op den Berg 1 | 5853 CB Maashees | www.restaurantdewatervogel.nl

• Het lossen van inkomende transporten;
• Het picken van orders en inpakken van goederen voor
uitgaand transport;
• Voortgangsbewaking van logistieke stromen
(zoals leveringen/voorraden);
• Signaleren van onjuistheden in aangeleverde
documenten waaronder inkooporders, materiaallijsten,
picklijsten, verkooporders e.d.;
• Productiewerkzaamheden en samenstellen van
montagesets (a.d.h.v. stuklijsten);
• Laden van uitgaande transporten;
• Verzendklaar maken van goederen volgens richtlijnen;
• Ophalen en bezorgen van goederen, zowel intern
als extern.

Wij vragen:

• Minimaal 1 jaar ervaring in een magazijn of andere
logistieke omgeving;
• Je bent in het bezit van BE- en heftruck rijbewijs;
• Zeer goede communicatieve vaardigheden;
• Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal;
• Je bent accuraat en nauwkeurig;
• Je verantwoordelijkheidsgevoel is groot en bent bereid
alle werkzaamheden aan te pakken.

Wij bieden:

• Een fulltime functie in dagdienst;
• Uitdaging en samenwerking binnen het Hotraco Group
Netwerk;
• Prettige werksfeer in een hecht team;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het
Metaalbewerkingsbedrijf.

Bezoek onze website www.hotraco.com voor de volgende openstaande vacatures:

Elektromonteur Paneelbouw, Operationeel inkoper, Hardware Engineer (E), Engineer/Calculator Verdeelinrichtingen

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com, t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.
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Agenda t/m 01 maart 2018
do
22
02

Vergadering dorpsraad

Love night

Meet&Greet met Nienke

Tijd: 20.00 uur
Locatie: JumpXL Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 11.00-12.00 uur
Organisatie: Stichting Muzikantine
Locatie: cultureel centrum ’t Gasthoês Horst

Vergadering dorpsraad

Live! Citylight

Concert Shisha Group

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Os Kruuspunt Meterik

Tijd: gedurende openingstijden
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

vr
23
02

Verkiezingsdebat

za
24
02

Tabletcafé

Seuren-ATBtoertocht 2018

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: Mountainbikeclub Neetfit
Locatie: start Eikelenbosdijk 6 Melderslo

Bakkie doen

Vogelmarkt

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: VVD Horst aan de Maas
Locatie: centrum Horst

Tijd: 09.30-12.00 uur
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Canix All-Stars

Brood bakken voor kinderen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

zo
25
02

wo
28
02

Koopzondag centrum Horst
Tijd: openingstijden winkels
Locatie: centrum Horst

Workshop vilten
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Werkzaamheden bij
Staatsbosbeheer
Tijd: 21.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Het Zoemhukske Horst

do
01
03

Presentatie energie besparen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: EnergieKronenberg
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Jouw agendapunt hier?
00
00

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

nieuws 01

Adver torial

Jeugdclinics Rundje um ut Hundje

Jong geleerd is oud gedaan
Rundje um ut Hundje organiseert ook dit jaar weer clinics voor jeugdige lopers onder het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan’. Ter
voorbereiding van Rundje um ut Hundje kunnen leerlingen van basisscholen en middelbare scholen zich aanmelden voor de clinics.

Tijdens de clinics gaan de kinderen samen
met professionals proberen om hun looptechniek te verbeteren. Door middel van wedstrijdjes en spelletjes wordt geprobeerd om
het looptempo van de rennertjes omhoog te
krijgen. Op deze manier stimuleert Rundje
um ’t Hundje jeugdige lopers mee te doen
aan een voor hen bestemde afstand van het
Rundje.

Van Basisschool de Kameleon in
Grubbenvorst doet een grote groep kinderen
mee aan de clinics, ter voorbereiding van het
Rundje um ut Hundje en de Venloop. Dit jaar
wil de school door mee te doen geld ophalen
voor Stichting Roel. Deze stichting zet zich in
voor patiënten met een stofwisselingsziekte.
Roel heeft op basisschool de Kameleon gezeten
en is in de beginjaren dat hij op de basisschool

zat overleden aan deze ziekte. Hij zou dit jaar
van school zijn gegaan, vandaar dat de school
zich dit jaar extra inzet voor Stichting Roel.
Robin (9) van de Kameleon: “Ik doe mee
met de clinics om meer centjes op te halen
voor het goede doel. En rennen is ook gewoon
leuk omdat je in beweging bent en je energie kwijt kunt.” Dion (12) doet ook mee en
vult aan: “Vorig jaar wilde ik ook al meedoen,

maar toen mocht het niet. Omdat ik best sportief ben, doe ik dit jaar wel mee. Het leukst
aan rennen vind ik dat je je tempo kan verhogen. Na de clinics wil ik misschien ook wel
aan meer wedstrijden meedoen.” Ook Jomy
(8) doet mee met de clinics om zich voor te
bereiden op Rundje um ut Hundje: “Vorig jaar
heb ik ook meegedaan met Rundje um ut
Hundje en toen vond ik het heel leuk, daarom
doe ik dit jaar weer mee. Het is de eerste keer
dat ik met de clinics meedoe.”
Voor kinderen van het basisonderwijs vinden de clinics plaats op de atletiekbaan van
de Peelrunners aan de Tienrayseweg in Horst.
In twee groepen kunnen de kinderen oefenen: voor de 350 en 500 meter-lopers op de
woensdagen 7 en 21 maart en 4 en 18 april,
voor de 1.250 meter-lopers op 14 en 28 maart
en 11 en 18 april. Tijdens de laatste clinic
oefenen de twee groepen samen. Alle clinics
beginnen om 14.30 uur.
Via www.rundjeumuthundje.nl kunnen ze zich voor deze clinics aanmelden.
Leerlingen van het voortgezet onderwijs
trainen tijdens de clinics op het Dendron
College, het Citaverde College en TaalRijk.
Zij kunnen zich aanmelden via de school.

Stichting Rundje um ut Hundje
E: info@rundjeumuthundje.nl
I: www.rundjeumuthundje.nl
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Medische
zorg

Halfvastenconcert HONL
America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
23 t/m 25 februari 2018
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
T 0478 58 34 78
26 februari t/m 1 maart 2018
TipTopTand
Mgr. Joostenstraat 27-29, Grubbenvorst
T 077 327 00 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
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

11.00

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Het Harmonie-Orkerst NoordLimburg speelt tijdens het
Halfvastenconcert diverse muziek
stukken om zo te voldoen aan de
smaak en belangstelling van een zo
breed mogelijk publiek. Drums &

Roses voert enkele muziekwerken
samen met het Harmonie-Orkest
Noord Limburg op, maar staat ook zelf
op het podium met enkele drumshows. Naast het Harmonie-Orkest
Noord-Limburg zelf en Drums & Roses,

treedt ook de seniorendansgarde op
van jeugdcarnavalsvereniging de
Keyepoëtjes uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. Kijk voor meer
informatie op www.honl.nl en op
www.drums-roses.nl

Een bakkie doen met de VVD
Op het Sint Lambertusplein in Horst staat op zaterdag 24 februari van 10.00 uur tot 16.00 uur een koffietruck.
Deze truck wordt gerund door de kandidaat-gemeenteraadsleden van de VVD Horst aan de Maas.
Het initiatief is bedoeld om
inwoners van Horst aan de Maas
kennis te laten maken met de

kandidaten van de VVD. Peter Elbers,
lijsttrekker van de VVD Horst aan
de Maas, hoopt dat veel mensen

gebruik willen maken van de
gelegenheid de VVD beter te leren
kennen.
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WILT U GRAAG
IN EEN HOSPICE
KIJKEN? DAT KAN!

Op zaterdagmiddag 24 februari hebben we weer een Inloopmiddag
van 13.30-15.30 uur. Iedereen kan vrijblijvend binnen lopen.
Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding?
Overweeg eens om bij ons zorgvrijwilliger te worden.
In maart start er weer een nieuwe cursus.

Sevenum

Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen met 0478 55 14 34.

Lottum

Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray

Meerlo

Melderslo

Meterik

Sevenum
Sevenum

Swolgen

Sevenum

Kom Zaterdag a.s. naa
de bakdemonstratie
bij Welkoop Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

In MFC De Meulewiek in Meterik vindt op zondagmiddag 11 maart het Halfvastenconcert plaats. Het
Halfvastenconcert wordt gespeeld door het Harmonie-Orkest Noord-Limburg onder leiding van dirigent PeterPaul Geraats. Op het concert treedt ook Slagwerkgroep Drums&Roses uit Lottum op.

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

Kom Zaterdag
Zaterdaga.s.
a.s.naar
naar
bakdemonstratie
de bakdemonstratie
bij Welkoop
Welkoop Sevenum
Sevenum
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Kom dus proeven!
Bij Welkoop laten we je zien hoe leuk het is om zelf te bakken. Tijdens de doorlopende bakde-

Bij Welkoop laten we je zien hoe leuk het is om zelf te bakken. Tijdens de doorlopende bakdemonstratie met diverse bakproducten uit onze winkel krijg je te zien hoe gemakkelijk het is om
monstratie met diverse bakproducten uit onze winkel krijg je te zien hoe gemakkelijk het is om
zelf bijvoorbeeld mokkataart of appeltaart te maken. Geen culinaire hoogstandjes, maar recepten
zelf bijvoorbeeld mokkataart of appeltaart te maken. Geen culinaire hoogstandjes, maar recepten
die je thuis direct kunt uitproberen.
dieKom
je thuis
kunt uitproberen.
dus direct
proeven!
F 10.00 UUR.
Kom dus proeven!
ZATERDAG 24 FEBRUARI VANA

SEVENUM

Horsterweg 68 tel.: 077 - 467 22 22

Sevenum Horsterweg 68, tel. 077-4672222

ZATERDAG 24 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR.

ZATERDAG 24 FEBRUARI VANAF 10.00 UUR.

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 7999,HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

Sorrento Plus
252 + 186 cm
Compleet met koelkast, oven, gas-op-glaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

T. 045-5751230

Versterk ons Versterk
Superteam!
ons Superteam!
Kom werken
bijwerken
Superkeukens.
Kom
bij Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

BEN JE
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?

