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Verrassende winst
D66+GroenLinks
CDA blijft met tien zetels de grootste partij van Horst aan de Maas, combinatiepartij D66+GroenLinks verrast met een winst en komt volgens de voorlopige zetel
verdeling uit op vier zetels, een winst van twee. Het CDA kreeg 36,8 procent van de stemmen, 2,8 procent meer dan in 2014. D66+GroenLinks kreeg 14,3 procent,
een stijging van 6 procent ten opzichte van de vorige verkiezingen, Grote verliezer is de SP. Zij gingen van 25,2 naar 13,9 procent van de stemmen. Ook Essentie leverde
stemmen in en kwam uit op 16,8 procent, de PvdA ging van 11,4 naar 10,9 procent. Nieuwkomer VVD kreeg 7,2 procent van de stemmen.

Mobiel stembureau Evertsoord
en station Horst-Sevenum
Om meer mensen tegemoet te komen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, is er woensdag 21 maart
een mobiele stembureau opgezet. Dit wisselde door de dag heen tussen station Horst-Sevenum en gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord.
Bij het station Horst-Sevenum
was het bureau geopend tussen
07.00 en 09.00 uur. Daarna vertrok
het bureau naar Evertsoord, waar
het tussen 10.00 en 15.00 uur stond.
Bij eerdere verkiezingen moesten
namelijk de inwoners van Evertsoord
het dorp uit naar het stembureau in
Kronenberg. Woensdagmiddag kwam
het stembureau weer in station
Horst-Sevenum te staan tussen
16.00 en 19.00 uur. Zoals één van de
stembureauleden aangeeft: “Het is

voornamelijk erg druk ieder half uur
als de treinen hier aankomen.” Met dit
stembureau bedienen ze vooral
mensen die in de spits reizen.

Opkomst
Communicatieadviseur van
de gemeente Horst aan de Maas
Sippy Nauta laat weten dat er voor
de gemeenteraadsverkiezingen 205
stemmen geteld zijn op het mobiele
stembureau. Voor het referendum
zijn er 187 stemmen geteld.

“De opkomst in de ochtend is naar
tevredenheid met 53 stemmen voor
de gemeenteraadsverkiezingen.
De opkomst in de avond is boven
verwachting en we zijn hierdoor
ook verrast door de opkomst”,
aldus Sippy Nauta. Tijdens de
uitslagenavond in ’t Gasthoês werd
bekendgemaakt dat CDA hiervan
93 stemmen scoort, Essentie 36
stemmen, D66+GroenLinks
34 stemmen, PvdA 18 stemmen,
VVD 15 stemmen en SP 9 stemmen.

d
j
i
t
r
zo m e
25 maart 2018

Dé TV-specialist
van Limburg
• Enige Loewe Gallery in Limburg • Advies op maat
• Meer dan 20 jaar ervaring
• Eigen service- en installatiedienst

Schoenmakersstraat 19 • Roermond • T. 0475-335716 • www.poulissen.nl

02
nieuws 22
03
‘Je kunt jouw wereld gelukkiger appen, elke dag’
Ongeveer 10 jaar geleden kreeg Chiel van der Linden (64) uit Meerlo
het idee dat hij de hele wereld een stukje gelukkiger wilde kleuren.
Van der Linden was altijd werkzaam als trainer en coach, voornamelijk
in het bedrijfsleven. Tijdens zijn werk was hij altijd al bezig om mensen
gelukkiger te maken. Maar dit wilde hij veel groter aanpakken. En dus
bedacht hij een geluks-app.
“Samen met mijn vrouw ben
ik altijd op zoek naar nieuwe

Bijlagen
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uitdagingen”, vertelt Van der Linden.
“Toen we net verhuisd waren naar
Meerlo, waren we weer toe aan een
nieuwe uitdaging. Een keer waren we
aan het brainstormen over een nieuw
project en kwam ik met het absurde
idee om de hele wereld als doelgroep
te nemen. Natuurlijk deden we hier
wat lacherig over, maar het idee bleef
wel in mijn hoofd spoken.” Het idee
om de hele wereld gelukkiger te
maken, maakte zoveel los, dat hij
besloot om er echt werk van te maken.
“Lang wilde ik dit doel bereiken via
de televisie. Ik heb veel gesprekken
gevoerd met mensen uit de televisiewereld. Ze waren meestal wel enthousiast over het idee om de hele wereld
gelukkiger te kleuren, maar niemand
durfde de uitdaging aan.”
Het medium internet had Van
der Linden een beetje ontweken.
“Zelf had ik niet echt verstand van
internet en daarom ontweek ik het.
Totdat ik een keer mijn dochter op
haar smartphone zag zitten en me
bedacht dat je via de smartphone
wel heel veel mensen kan bereiken.
Toen ben ik me toch maar gaan verdiepen in het fenomeen internet.”
Na wat rondvragen en informatie

verzamelen, hakte Van der Linden de
knoop door. Het ging een app worden om mensen over de hele wereld
hun geluk te laten delen. “Het mooie
aan geluk is dat het zich vermenigvuldigt als je het deelt. Daarom
wilde ik een app maken waarmee
mensen hun geluk kunnen delen
en zo ook anderen gelukkiger kunnen maken.” Uiteindelijk werd het
de app HappyWe. Het idee achter de
app is dat je One Good Thing

(een positief moment, red.) van je
dag deelt. De filosofie hierachter is
dat als je elke dag een goed ding van
die dag opschrijft, je ook gelukkiger in
het leven gaat staan.“ Door dit consequent te doen, doe je het uiteindelijk
vanzelf. Iemand vertelde me ooit dat
je in een negatieve situatie gewoon
even naar het lichtknopje moet zoeken en dat je dan weer de goede
dingen ziet. Als je jezelf traint om dat
lichtknopje vaker te vinden, hoef je

Nieuwe actie stichting Mullai

‘Toen ik het nieuws over de tsunami hoorde,
wilde ik iets voor de mensen doen’
Sri Lanka werd in 2004 hard getroffen door een tsunami. Anton Thurayappah (47), zelf afkomstig uit
Sri Lanka, wilde iets doen. Hij besloot daarom om een stichting op te zetten om de weduwen en kansarme
kinderen in Sri Lanka te helpen. Dit werd stichting Mullai en is tegenwoordig gevestigd in Meerlo. Hiermee zet hij
zich al jaren in voor weduwen en kansarme kinderen in Sri Lanka. Dit gebeurt via verschillende acties in Horst
aan de Maas en Venray.
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Handelstraat 17
5961 PV Horst
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Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
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De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
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van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

na een tijdje hier helemaal niet meer
naar te zoeken. Dan gaat het vanzelf.
Inmiddels gaat het heel goed met
HappyWe. Meer dan 100.000 keer zijn
mensen in Nederland hiervan gelukkiger geworden en steeds meer mensen
downloaden de app. Deze zomer gaat
HappyWe internationaal. Het prachtige
aan de app is ook dat je mensen met
jouw geluksmomenten gelukkiger kan
maken. Je kan jouw wereld gelukkiger
appen, elke dag.”

De stichting is vooral actief in de
regio Mullaitivu, waar de naam van de
stichting ook vandaan komt.
Voorzitter Anton komt zelf ook uit dit
gebied. “Jaren geleden ben ik gevlucht
van Sri Lanka naar Nederland. Ik ben
erg tevreden met mijn leven in
Nederland. Toen ik het nieuws over de

tsunami in Sri Lanka hoorde, wilde ik
iets voor de mensen doen. Het blijft
natuurlijk altijd mijn vaderland en daar
blijf je altijd een band mee houden.”
De eerste jaren focuste hij zich vooral
op de kinderen die getroffen waren
door de ramp, maar door de burgeroorlog die volgde, werd er meer naar het

gezin gekeken. Jonge moeders die hun
mannen verloren in de oorlog kregen
meer ondersteuning van de stichting.
Inmiddels is de oorlog over, maar
stichting Mullai is nog altijd actief.
Zo heeft de stichting begin van dit
jaar een nieuwe actie opgezet om
weduwen en kansarme kinderen te

helpen. Bij deze actie kunnen mensen
spullen inleveren die nog wel goed zijn,
maar niet meer gebruikt worden.
“Dit kan van alles zijn. Oude schoolspullen, maar ook printers, keukenapparaten, noem maar op“, vertelt
Thurayappah. “Al deze spullen worden
naar Sri Lanka gebracht via een boot
vanuit Düsseldorf. Aangekomen in
Sri Lanka wordt er gekeken welke
spullen, waar precies nodig zijn.
Op deze manier worden de spullen
eerlijk verdeeld en gaat niks verloren.”
De stichting werkt met contactpersonen
die zelf wonen in het gebied. Vaak zijn
dit mensen van de kerk. “Door de jaren
heen is er veel spanning geweest in het
land. Alleen binnen het geloof was het
altijd rustig en accepteerde mensen
elkaar. Daarom hebben we voor mensen van de kerk gekozen als contactpersonen.” Het secretariaat van de
stichting zit in Meerlo. De stichting is
momenteel druk bezig met acties in
Horst aan de Maas. “Een tijdje terug
heb ik nog een actie georganiseerd op
de basisschool De Doolgaard in Horst.
Met deze actie hebben we aardig wat
geld opgehaald. In de toekomst zijn we
nog van plan om nog meer acties in
Horst aan de Maas op te zetten. Ook zijn
we bezig met acties in Venray. De acties
die we organiseren, lopen altijd heel
goed, in beide gemeentes. Dat is fijn
om te zien.” Voo meer informatie of
een donatie is Anton te benaderen via
de website www.stichtingmullai.nl
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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

CDA blijft grootste partij, D66+GroenLinks
wint flink
CDA is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de Maas, maar het is
combinatiepartij D66+GroenLinks, die een verrassend grote sprong heeft gemaakt in populariteit. Zij gaan van
twee naar vier zetels.
Partijen Essentie en SP leveren in
op de zetels, terwijl nieuwkomer VVD
naar eigen zeggen ‘erg tevreden’ is
met twee zetels. Partij van de Arbeid
verliest ten opzichte van vier jaar
geleden een zetel. Lijsttrekker Bart
Cox van de SP laat in eerste reactie
geëmotioneerd weten flink te balen
van de uitslag. “We gaan van zeven
zetels terug naar vier. Dat is ook
wel te zien als een landelijke trend,
waarbij de SP in veel gemeenten heeft
ingeleverd. Dit is voor ons een signaal
dat we terug naar de basis moeten,
weer terug de straat op en het contact
met de mensen zoeken. Het is een
teken dat we de komende vier jaar
weer hard moeten werken.”
Grote verrassende winnaar
van de gemeenteraadsverkiezingen is D66+GroenLinks. Zij zijn van
twee zetels naar vier zetels gegaan.
Partijleider Jim Weijs: “Dit voelt super.
We waren al zeer tevreden over
het debat van gisteravond (dinsdag
20 maart, red), dat was een goed
debat. Dat we als D66 een combinatie
zijn aangegaan met GroenLinks, heeft
ons goed gedaan. In het begin waren
er nog wat verschillen, maar we kunnen nu zeggen dat we met alle neuzen

dezelfde kant op staan. Het was een
logische stap om het samen te doen.”

‘Stabiele basis gelegd
voor de toekomst’
CDA’er Bob Vostermans omschrijft
zichzelf als een ‘blij’ mens. “Ik ben
trots op ons team. Deze stijging overtreft onze verwachtingen. Het blijkt
dat we de afgelopen jaren met deze
coalitie een stabiele basis hebben
gelegd voor de toekomst.” Felicitaties
waren er van de lijsttrekker voor
D66+GroenLinks. “Zij hebben een
enorme sprong gemaakt.”
Bram Hendrix van Essentie geeft
te kennen dat het voor zijn partij een
teleurstellende avond is. “We zijn
van zes zetels terug naar vijf gegaan.
Toch voel ik me goed, het is een
mooie en ook interessante uitslag.
Hier moet zeker een interessante
coalitie uit komen. We gaan met veel
positieve energie kijken hoe we de
komende vier jaar kunnen bijdragen.”
Lijsttrekker Peter Elbers van de
VVD laat weten blij te zijn met de,
naar verwachting, twee zetels voor
zijn partij. “Dit is een fantastisch resultaat, na acht jaar niet zichtbaar te zijn

geweest. Het blijkt dat we met onze
campagne de mensen hebben aangesproken en we zullen ervoor zorgen dat we dat vertrouwen niet gaan
beschamen.” Van te voren wilde Elbers
geen voorspellingen doen, “met twee
zetels zijn we dan ook heel tevreden.”

PvdA gaat tegen
landelijke stroom in
De PvdA komt volgens de voorlopige zetelverdeling op twee zetels uit
een minder dan in 2014. Lijsttrekker
Birgit op de Laak. “We gaan, net als
de vorige keer, tegen de landelijke
stroom in. De grootste partij mag nu
de coalitiebesprekingen gaan beginnen, dat wordt denk ik een mooi spel
en ik wens Bob (Vostermans, red.)
veel succes.”
Tijdens de uitslagenavond op
woensdag 21 maart werd bekendgemaakt dat er een opkomst is van
56,64 procent. Er zijn 34.179 kiesgerechtigden in Horst aan de Maas en
daarvan hebben er 19.216 een stem
uitgebracht. Hiervan waren 98 stemmen blanco en 44 ongeldig.
Op vrijdag 23 maart wordt de
officiële verkiezingsuitslag bekend-

Verkiezingen Uitslag 2018

gemaakt. Het gemeentelijk centraal
stembureau stelt op vrijdag de officiële uitslag van de stemming vast
tijdens een openbare zitting. Per
gemeente wordt het totaal aantal
uitgebrachte stemmen en de aantallen stemmen per lijst en per kandidaat vastgesteld. Ook wijst het bureau
de zetels en restzetels toe aan de
verschillende kandidaten, rekening
houdend met uitgebrachte voorkeursstemmen.

Afscheid oude raad
De oude gemeenteraad neemt op
dinsdag 27 maart afscheid tijdens een
speciale raadsvergadering. Een speciale commissie onderzoekt de geloofsbrieven van de nieuw benoemde

raadsleden en deelt haar bevindingen.
Als de geloofsbrieven worden goedgekeurd, worden de gekozen raadsleden
toegelaten tot de raad. Op donderdag
29 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Tijdens een
openbare vergadering leggen alle
raadsleden van Horst aan de Maas
hun eed af, inclusief de raadsleden
die opnieuw zijn gekozen. De eerste raadsvergadering van de nieuwe
gemeenteraad staat gepland op dinsdag 8 mei.
De uitslag van het referendum
voor de Sleepwet is nog niet bekend.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas laat desgevraagd
weten dat het landelijk gezien wel een
geldig referendum is.
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Straatverlichting Kronenberg

Crist Coppens

Op de route Snipweg-Kronenbergweg-Reindonkerweg in Kronenberg komen zeven extra lantaarnpalen.
Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft dat besloten na zorgen van ouders over de veiligheid op dit
traject.
Tijdens de raadsvergadering
van november vorig jaar maakten
ouders van schoolgaande
kinderen, die elke dag van
Kronenberg naar Horst moeten,
duidelijk dat ze zich zorgen maken
over de veiligheid op die route. Op

de route Snipweg-KronenbergwegReindonkerweg is de
straatverlichting beperkt, aldus de
ouders. Volgens het beleidsplan
‘Helder licht op Horst aan de Maas’
wordt er in principe geen verlichting
in het buitengebied geplaatst,

behalve op wegkruisingen en
verkeersgevaarlijke punten en ter
oriëntatie. De oriëntatieverlichting
voldoet niet op de genoemde
wegen, zegt de gemeente.
Daarom worden er zeven
lantaarnpalen bij geplaatst.

Alleen dinsdag 27 maart 2018

Gehakt half-om-half
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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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!

... in Emmen

... in Italië
Peter en Mariet Crienen uit Horst brachten de carnavalsdagen door in Karinthië in Oostenrijk.
In hun reisgezelschap bleken ook Ton en Trees Stoot uit Grubbenvorst te zitten. “Toen we in Cortina
in Italië waren, zijn we met z’n vieren op de foto gegaan met de HALLO.”

Tren Palmer uit Horst was op vakantie in Drenthe. Tijdens een
bezoek aan het dierenpark Wildlands in Emmen had hij nog even
tijd om de HALLO te lezen tussen de exotische vogels.

…in Andalusië

... in Portugal
Gertie en Léon van Aarssen uit Melderslo hebben met de HALLO op zak een bezoek gebracht aan
Lissabon. Gertie, geboren in Tienray, en Léon, van geboorte een Tegelnaar, runnen samen in het
dagelijks leven het bedrijf De Gatenman. Op deze zonnige locatie konden ze weer even helemaal
bijtanken van hun drukke levens.

Thei Jeurninck (Thei van de Schoester) en Jan Verrijth (Jan van
Vriëte Sjaak) verruilden met de carnaval het koele Limburgse
landschap voor een warme en zonnige omgeving in Andalusië.
Hier maakten ze samen flinke wandelingen in, naar eigen zeggen,
“een van de mooiste natuurgebieden van Andalusië”. Uiteraard
was er ook tijd om even een foto te maken met de HALLO.

zondag 25 maart - koopzondag - modeshow 13.30 - 15.00
horst centrum
Verrassend Veelzijdig
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Verhalen van de straat

In de Paardestal Griendtsveen
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 In de Paardestal in Griendtsveen.

De geschiedenis van
Griendtsveen, en ook die van In de
Paardestal, is nauw verweven met
de ontginning van de Peel. Jan van
de Griendt, een industrieel en notabele uit ‘s Hertogenbosch, was de
grondlegger van het familiebedrijf
Griendtsveen. Samen met zijn
broer Nicolaas van de Griendt

begon hij in 1853 met veenactiviteiten
in de Groote Peel in Brabant. In dat jaar
richtte hij ook de Maatschappij
Helenaveen en het dorp Helenaveen
op. Zijn zoons Jozef en Eduard zetten
zijn werk voort in de Limburgse Peel en
stichtten het dorp Griendtsveen in
1885. Rond 1900 werden in relatief
korte tijd de fabrieken en huizen van

schapshuis werden gebouwd. In 1901
werd de opdracht gegeven voor de
bouw van tien woningen onder één
kap, toen er voor de werkers van de
briketten- en turfstrooiselfabriek in
Griendtsveen woningen nodig waren.
Dit huizenblok, eveneens ontworpen
door Louis Kooken, werd toen de
‘Nieuwe Kazerne’ genoemd. Het pand
werd bewoond door de fabrieksarbeiders, voor 55 cent huur per week.
Vandaag de dag zijn de woningen
bekend onder de noemer ‘In de
Paardestal’. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd het woongebouw
opgeëist als paardenstal en ook na de
Tweede Wereldoorlog werd de Nieuwe
Kazerne weer gebruikt voor de stalling
van paarden en koeien.

Bij de renovatie in de jaren 80
kregen het complex en de straat
daarom de toepasselijke naam In de
Paardestal. De renovatie begon in
1981, toen de woningen onbewoonbaar en totaal verwaarloosd bleken te
zijn. Omdat niemand raad wist met
het complex, raakte het steeds verder
in verval, tot ontevredenheid van de
dorpsbewoners. Het oog van bouwbedrijf De Loods viel op de woningen
en er werd een initiatief gestart om In
de Paardestal renoveren. Vandaag de
dag zijn de woningen weer opgeknapt en worden ze bewoond.
Bronnen: hephorst.nl, griendtsveen.nl,
iedereenkanbouwen.nl, peelenmaas.net
Foto: Peelkolonie Griendtsveen - Jos Pouls

Griendtsveen gebouwd. De gebouwen
werden ontworpen door de architect
Louis Kooken, de gemeentearchitect
van Eindhoven. Er werd een villa
gebouwd voor de familie Van de
Griendt zelf, twaalf apostelwoningen,
een bakkerij en een slagerij. Ook de
dorpsgebouwen als de kerk, het
klooster, de school en het gemeenHU

www.poetszorg.nl
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TUINPLANKEN € 2,35
17 x 140 mm lengte 180 cm
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Is het jouw geluksdag? Elke klant maakt
aanstaande zaterdag kans op het winnen
van een grandioze VIP ballonvaart voor
2 personen t.w.v. € 650.- of één van de
220 Kärcher Window Vac t.w.v. € 64.95.

24 MAART

Vanaf 30 maart is Het Aardbeienland
weer open en draait alles
om de zoetste aardbeien!

De Lambada
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ZATERDAG*Houthandel
& Timmerbedrijf
Win prachtige prijzen!

Aardbeien maken gelukkig

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

BTW

Het Aardbeienland viert dit seizoen het 20-jarig jubileum met de nieuwe
overdekte attractie Aardbeiengeluk. Plezier voor het hele gezin!

Rene van Ophoven v.o.f.

VRIJE

BTW VRIJE
*
ZATERDAG ZATERDAG*

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

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

* Voorwaarden zie hubo.nl

Sevenum
Win prachtige prijzen!

Horsterweg 42, Tel.: 077 - 467 14 06
sevenum.hubo.nl
Is het jouw geluksdag? Elke
klant maakt
Meedoen
is heel
eenvoudig:
de bon
in
aanstaande
zaterdag
kans vul
op het
winnen
envan
gooieen
deze
in
de
inleverbox.
Alle
winnaars
grandioze VIP ballonvaart voor
ontvangen
voor
31€maart
2 personen
t.w.v.
650.-2018
of éénbericht.
van de

Win een VIP
Ballonvaart!

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Dankbetuiging

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd en
hartverwarmende belangstelling hebben getoond tijdens
de ziekte en het overlijden van

Louis van den Munckhof
Louis heeft voor vrienden en collega’s veel betekend. Dat jullie allen
zo met ons meevoelden, heeft ons geraakt, gesterkt en getroost.
De belangstelling was overweldigend en hartverwarmend.
Onze hartelijke dank daarvoor.
Marij, Lizzy, Lynn, Jesse, Sanne
Melderslo, 21 maart 2018

“De clown is vertrokken...”
Het was hartverwarmend dat zovelen aanwezig waren
bij het afscheid van

Joep Sonnemans
Iedereen bedankt voor het medeleven, alle lieve woordjes, troost
en de vele kaartjes die we mochten ontvangen.
Riny
Claudia en Peter
Marco en Nicole
Lenya, Ruben

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.
Hortensia’s veel srt, Rhodo’s e.a.
heesters. Buxusvervangers, taxus,
laurier, bodembedekkers, enz. Open
za. 9.30-16.30 uur Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree. 06 40 32 71 08
www.veld-tuinplanten.nl
Zijdebloemen. Fleur uw woonkamer
op met een boeket van zijdebloemen,
eventueel in combinatie met hout.
Kom eens langs bij “Miniatuur” Miny
Kanters. Tel. nr. 077 398 51 08.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
T. k. gevraagd landbouwmachine
o.a. ploegen/kopeg/spitmachine/
kieper/weisleep/weibloter/
mesttank/schudder/hark/maaier/
tractor en vee/paardentrailer enz.
alles aan bieden 06 19 07 69 59.

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Aangeboden tweekapper uit 2015
www.lisdodde6.nl
Opslagbox/werkruimte Horst.
Div. afmetingen, vanaf 25 m2,
geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Parttime job. AOW-er wil nog niet stil
zitten, zoekt parttime job; 1 a 1.5 dag/
week, commerciële achtergrond,
diverse werkzaamheden, geen
kantoorwerk. Mob; 06 51 99 77 60.

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.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro/
mnd, div. afm, 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.
De laatste hoop.
Mollenbestrijding 06 36 08 66 35.

Dag en nacht bereikbaar

Pedicure Dorothé. Een complete
voetbehandeling bij u thuis voor
€ 27,50. Sinds kort ook mogelijk om
u bij mij thuis te behandelen dit voor
maar € 24,- Bel voor een afspraak
06 11 88 61 38.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
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.
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning
voor 4 pers. aan de Costa Blanca
Spanje, zee op 300 mtr afstand van
Guardamar del Segura 35 km zuidelijk
van vliegveld Alicante.
Meer info frans.huijs@home.nl
Viooltjes, ook in hangpotten.
Madeliefjes en bosviooltjes.
Verkoop op woensdag en zaterdag.
Hay Cox, Molengatweg 4 Horst.
Tel. 06 54 30 69 64/077 398 29 22
www.coxplantenkwekerij.nl
Belastingservice Horst biedt
hulp bij de belastingaangifte voor
particulieren en grensgangers,
geen ZZP. Aanmelden: bij
T.Hermans, tel. 077 398 47 88 of
www.belastingservicehorst.nl of
belastingservice.horst@gmail.com
Longolie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm op de longen,
versterkt het afweersysteem.
Info www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar bij natuurwinkels
in Horst.
Van Roy Kasseien. Antieke
bouwmaterialen: Home & Garden,
tuintafels, poorten en hekwerk,
lantaarns, doorleefde meubelen
en tafels op maat, wasbakken,
eiken balken, oude metselstenen,
cementtegeltjes, bestrating, glas/lood.
Te koop royale woning Horst.
Royale woning nabij centrum van
Horst. Zie www.nieuwstraat26.nl
Rijbewijskeuringen senioren,
wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.
Baantje bij Telefoonmaken.nl
Wij zoeken een medewerk(st)er voor
6-12 uur per week, op zaterdagen van
10-17 en vrijdags van 17-21 uur. Foto
Geurts - Telefoonmaken, Kerkstraat
2a1, 5961 GD Horst. 077 398 78 55
stervideo@gmail.com

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

HALLO in Lermoos
Bas Kersten en Helen Vlot uit Melderslo
verkozen tijdens de carnavalsvakantie
samen met hun dochter Sanne het rood,
geel en groen voor een wit, winters natuurlandschap in Lermoos, Oostenrijk. Op maandag 12 februari maakten zij een sleetocht
van ruim één uur door het besneeuwde
landschap, begeleidt door deze twee grote
paarden. Achteraf konden ze weer helemaal
opwarmen met het lezen van de HALLO.

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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Waterschap zet
beverwachten in

nieuws 07

Kwaliteit heeft een naam

Waterschap Limburg zet sinds deze maand in natuurgebied het Schuitwater in Lottum vrijwillige beverwachten
in. Hun taak is het waterpeil in het gebied te controleren en waar nodig in te grijpen door bijvoorbeeld een
aanwezige beverdam te verlagen.

Vanaf zaterdag 24 maart zijn wij
weer dagelijks geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Zin in een nieuwe uitdaging in groen,
logistiek of administratief werk?
Blok 5 of 19 april in je agenda!

Om maar meteen een misverstand uit de wereld te helpen: de
beverwachten breken niet elke
beverdam die ze tegenkomen af, zo
blijkt uit een gesprek met Waterschap
Limburg. Ze zijn er juist voor om te
zorgen dat het waterpeil in het
natuurgebied op het juiste niveau
blijft. Het komt namelijk wel eens
voor dat landbouwgrond onder water
loopt, doordat een beverdam overstroomt. “Door middel van een app
kunnen de beverwachten de waterstand controleren”, vertelt Peter van
Duijnhoven, regiobeheerder van
Waterschap Limburg en veldexpert.
“Zolang deze acceptabel is, hoeven
ze niets te doen. Wordt het peil te
hoog, dan mogen zij ingrijpen en de
dam verlagen.” Dit gebeurt niet met
de hand, maar met een soort haak,
legt Van Duijnhoven uit.
“Bevers maken stevige bouwwerken,
die breek je niet zomaar af. Met de
haak kun je de dam wat uit elkaar

halen, zodat het water weer kan
stromen.” Volgens Van Duijnhoven
zijn er in Limburg zo’n 150 geregistreerde beverdammen, er zijn echter
ook veel dammen die niet meteen
vindbaar zijn, zoals in het
Schuitwater. “We weten dat er in elk
geval twee burchten zijn, waar al
jaren jongen worden geboren. Maar
het kunnen er meer zijn.” Ter illustratie laat hij daarom de dam aan de
Opperdonkse Veldweg in Lottum zien.
“Dit hele gebied hoort bij zijn territorium”, wijst hij. De bever, een nachtdier, heeft zijn onderkomen namelijk
grotendeels ondergronds, waar een
heel gangenstelsel wordt aangelegd.
De ingang naar het hol ligt altijd in
het water, terwijl het in het nest zelf
droog moet zijn.
Midden vorige eeuw was de
bever uitgestorven in Limburg.
Tussen 2001 en 2004 werden bevers
uitgezet, met als doel de beverpopulatie te laten groeien. In 2016 werd

het aantal geschat op 625. Dat zijn
er te veel volgens provincie Limburg,
het dier veroorzaakt schade en
daarom zijn er maatregelen genomen. Binnen de aangewezen natuurgebieden mogen dammen worden
verlaagd, buiten deze gebieden mag
de bever, een beschermd dier, in uitzonderlijke gevallen gedood worden.
Van Duijnhoven weet dat de bever
niet bij iedereen geliefd is. Hij hoopt
daarom dat met het inzetten van
beverwachten, het imago van het
knaagdier wordt verbeterd. “Er zijn
niet te veel bevers, maar de overlast is te veel. Ik denk dat het werken
met de beverwachten ons veel gaat
opleveren en mensen de dieren aardig gaan vinden.”
De pilot duurt een jaar. Daarna
worden de ervaringen geëvalueerd
en wordt bekeken of het een succes is en of het werken met beverwachters ook op andere plaatsen in
Limburg zinvol is.

GULIKSEBAAN 1 | 5912 PR VENLO | T 088 7700 700 | F 088 7700 701 | WWW.VERSADO.NL

Aarts Conserven produceert hoogwaardige fruit- en
groenteconserven, gevestigd in Lottum. Vakmanschap
en verse grondstoffen maken onze producten zo lekker!
Ter versterking van ons team zijn we per direct op zoek naar een:

Medewerker
Technische dienst 40 uur/wk
Werkzaamheden
• Het in goede staat van
onderhoud houden van de
productie-installaties en
apparatuur, zodanig dat een
storingsvrije en veilige productie
wordt gerealiseerd;
• ombouwen van (gedeeltes) van
het machinepark bij wisseling
van producten zodat tijdig
overgeschakeld kan worden
naar een nieuw product;
• het optimaliseren van
bestaande machines;
• volledig zelfstandig werken.

Oud-burgemeester
stemt voor nieuwe raad
Hij was een van de eersten die woensdagmorgen 21 maart zijn stem uitbracht: oud-burgemeester Kees van Rooij. Hoewel hij nu burgemeester van gemeente Meijerijstad is, woont hij nog wel in
Horst. Daarom mocht hij hier voor zowel de gemeenteraadsverkiezingen als het referendum over de
Sleepwet een stemformulier invullen en dat deed hij in sporthal De Berkel in Horst.

Functie-eisen
• MBO werktuigbouwkunde;
• enige ervaring met elektroen PLC-techniek (Siemens)
voor het verhelpen van kleine
storingen;
• ervaring in of met machines uit
de voedingsmiddelenindustrie
is een pre.

Proﬁel
• Flexibel en collegiaal;
• no-nonsense;
• stressbestendig;
• nauwkeurig werkend;
• bereid om wanneer nodig op
zaterdag te werken en in het
hoogseizoen mee te draaien in
een tweeploegendienst.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn
conform de CAO voor de
Groenten- en Fruitverwerkende
Industrie, aangevuld met een
uitstekend pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Marc
Theunissen, tel. 077-366 1404.
Stuur een CV met motivatiebrief per e-mail naar:
m.theunissen@aartsconserven.nl

Aarts Conserven B.V.

Houthuizerweg 20, Lottum • Tel.: (0)77 366 1404

www.aartsconserven.nl
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Nieuw stukje Lottum

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

Opknapbeurt gracht
pastorie Lottum
De gracht rondom de pastorie in Lottum wordt deze week groots aangepakt. Vrijwilligers gaan aan de slag
met de gracht om deze open te leggen en extra parkeerplaatsen te creëren. Op deze manier hoopt de dorpsraad
van Lottum aan de wens voor extra parkeerplekken en het blootleggen van een nieuw stukje Lottum te voldoen.

Sybrand Buma bezoekt
Cita Verde College
Landelijk politicus Sybrand Buma bracht op vrijdag 16 maart
een bezoek aan het Cita Verde College in Horst. Hij ging hier in
gesprek met ondernemers, docenten en leerlingen over het
onderwerp ‘Ondernemend onderwijs’. Vervolgens kreeg hij een
rondleiding door het gebouw en lieten leerlingen zien hoe dat er
aan toe gaat in het Cita Verde College.

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

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

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur m/v
Wat ga je doen?

Als vrachtwagenchauffeur zorg je voor onze transporten met tank- en
flessenwagens naar klanten in Nederland en Duitsland. Het betreft enkel
dagritten. De werktijden zijn flexibel en afhankelijk van de dagelijkse
planning.

Wat vragen wij?

• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95
• Je bent in het bezit van CCV-B chauffeursdiploma
en ADR, tank en stukgoed (mogelijkheid tot het
eerst behalen van het ADR certificaat is aanwezig)
• Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig,
initiatiefrijk, communicatief vaardig en klantgericht

Extra
parkeerplaatsen
Het doel van het project is om
een mooie entree van Lottum te ontwikkelen. “Met de parkeerplaatsen
kan de locatie functioneren als een
mooi startpunt van bijvoorbeeld fietsroutes. Daarnaast zijn er plannen om

achter de dijk een blotevoetenpad te
maken” aldus Ramakers. Kartrekker
van het project is volgens Ramakers
Henk van de Pasch. “Henk zoekt
alles uit en regelt alles. Zonder hem
en de vrijwilligers zouden we niets
voor elkaar krijgen.” Aan het project
werken zo’n tien à twaalf vrijwilligers
mee. “Het project was oorspronkelijk
te duur, maar omdat de vrijwilligers
zelf de beschoeiing doen, kon het nu
gerealiseerd worden.”
De vrijwilligers zijn 18 maart
begonnen en Ramakers hoopt
vrijdag 23 maart klaar te zijn met
de beschoeiing zelf. Ramakers:
“Daarna is het de beurt aan de
aannemer. Deze zal parkeerplaatsen toevoegen en zorgen dat het
een mooi geheel wordt. Het project
is naar schatting over twee à drie
weken klaar. Dan kunnen alle inwoners en toeristen genieten van een
nieuw mooi stukje van Lottum.”

Gevangenisstraf voor
gedetineerde na wapenvondst

• Een vast dienstverband
• Goed salaris conform CAO Brandstoffenbedrijf

Wie is Jewagas

De man die vorig jaar februari in gevangenis Ter Peel in Evertsoord werd aangehouden op verdenking van
het plegen van drie gewapende overvallen en het bezit van vuurwapens, is door de rechtbank veroordeeld tot
twaalf jaar gevangenisstraf.

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor (productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik.
Jewagas is een familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen
voor de Nederlandse en Duitse markt. Onze vakmensen zijn experts op
het gebied van gassen, installaties en regelgeving. Zij delen hun
kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11|5861 EJ Wanssum|0478-532525 | F 0478-532442 | E info@jewagas.com | www.jewagas.com

Jewagas_Personeelsadvertentie_Vrachtwagenchauffeur_130-150.indd 1

jes gevoerd. Tegenwoordig gaat
de gracht schuil achter een haag.
Toen een halfjaar geleden bericht
kwam dat er een dijkversterking
zou worden toegepast, kwamen de
bewoners ook met het idee om de
gracht te beschoeien. Zo zouden er
niet alleen parkeerplekken worden
gecreëerd tijdens de dijkversterking,
maar zou ook een ideale situatie voor
dwarsparkeren ontstaan. En naast
parkeerplekken krijgen we er ook
een heel mooi nieuw stuk Lottum bij.
Het is een win-win-situatie.”

Gevangenis Ter Peel

Wat bieden wij?

Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen
bij een groeiende organisatie met een sterke
focus op innovatie. Wil je meer weten?
Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525. Ben je
enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

Drie jaar geleden kwam de
dorpsraad van Lottum bij elkaar om
een ambitieplan op te stellen voor
haar dorp. Inwoners konden aangeven welke veranderingen zij in hun
dorp zouden willen zien. Één van de
punten die naar voren kwam, was de
mogelijkheid om de markt van
Lottum tijdelijk autoluw te maken bij
bijvoorbeeld evenementen. De vraag
was waar de auto’s dan naartoe
zouden moeten. Een half jaar geleden werd de oplossing gevonden in
het beschoeien (het zorgen dat de
kant niet afkalft, red.) van de gracht
op de pastorie. Door de beschoeiing
komt er niet alleen een mogelijkheid
voor extra parkeerplaatsen, maar
wordt ook de gracht zelf vrij gelegd.
“De gracht om de pastorie was
vroeger een levend middelpunt van
het dorp”, vertelt Albert Ramakers,
dorpsraadlid. “Vroeger werd er op
geschaatst en werden er de eend-

De man zat in Ter Peel een straf
uit van vijftien jaar, omdat hij in
2008 is veroordeeld voor het
plegen van een levensdelict.
De drie overvallen in Geleen,
Someren en Overloon vonden
plaats tussen 25 december en
20 januari 2017. Bij de doorzoeking
van zijn cel werd door de politie het
wapen aangetroffen. In de auto van

14-03-18 21:19

de verdachte werd een Kalasjnikov
gevonden. De man verbleef in een
Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting
(ZBBI). ZBBI’s hebben een zeer laag
beveiligingsniveau. Er is geen detectiepoort en gedetineerden kunnen
zelf in en uit lopen. De verdachte
was sinds oktober 2016 overgeplaatst naar een halfopen inrichting
en mocht in het weekend met een

enkelband om op verlof. De overvallen werden tijdens zijn weekendverlof gepleegd. Dienst
Justitiële Inrichtingen startte
een intern onderzoek.
De rechtbank veroordeelde de
man onlangs tot twaalf jaar gevangenisstraf en het betalen van ruim
16.000 euro aan schadevergoeding
aan de slachtoffers.
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en zo 09

GEPLUKT René van Lieshout
in Slowakije, hij woont samen met
een Slowaakse. We hebben nog wel
contact, maar het was niet makkelijk toen hij ging. Mijn zusje Dorien
woont in Tilburg met haar man en
zoontje Sid. Zij is docente Frans.
Ook met mijn zusjes blijft de band
sterk.”

Geen voetbaltrainingen meer

Hij is een leraar in hart en nieren. Verder vist hij graag en voelt hij zich als geboren Horstenaar inmiddels helemaal thuis in Meerlo. Deze week
wordt René van Lieshout geplukt.
De grootste vis die hij ooit heeft
gevangen, was een ruim 24 kilo
zware karper. “Dat was in Frankrijk”,
blikt René (36) terug. “Midden in de
nacht gingen we met een bootje het
water op.” Binnenkort staat er weer
een visvakantie naar Frankrijk
gepland. “Ik vind het heerlijk om
buiten te zijn, aan het water te zitten,
de vogels horen zingen en de vissen
te zien springen. Dat is voor mij echt

ontspanning. Meestal ga ik samen
met een vriend of mijn schoonbroer
vissen. Natuurlijk hopen we dan een
vis op de kant te krijgen, al maakt het
niet uit wie van ons de grootste
vangt.” Wie ook met hem aan het
water staan, zijn de leerlingen uit zijn
klas. “Ik vind het leuk om met ze mee
naar buiten te gaan. Elk jaar ga ik wel
een keer met mijn klas naar het
viswater.”

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.
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René geeft inmiddels tien jaar les
aan de basisschool. Eerst in Meerlo
en sinds twee jaar in Wanssum.
“Ik vind kinderen prachtig. Zo spontaan en ontwapenend. Ik vind het
bijzonder dat ik een steentje mag bijdragen aan hun ontwikkeling. Ik geef
les aan groep 8. Dan bereid je ze voor
op hun overgang naar het voortgezet onderwijs. En het is het jaar van
de musical en het kamp, een tijd die
ze nooit meer vergeten.” Zijn manier
van lesgeven, is te vergelijken met
die van Mees Kees, de hoofdpersoon
in de boeken van Mirjam Oldenhave.
“Elk kind is uniek en het is belangrijk hem of haar in zijn waarde te
laten. Ik ben heel open naar ze toe.
Wat je in ze investeert, krijg je ook
terug en dat maakt de band sterk.”
Afgelopen januari startte René zijn
eigen trainingsbureau, waarmee hij
scholen begeleidt in de digitalisering
van het onderwijs. “Ik heb daarvoor
onder andere een opleiding tot ICTcoördinator gevolgd. Doordat ik zelf
voor de klas sta, weet ik wat belangrijk is en kan ik mijn eigen ervaring
gebruiken. Intussen geef ik trainingen door het hele land en dat is erg
leuk om te doen. Ik richt me nu nog
vooral op de woensdagen omdat ik
dan ambulante tijd heb. Als dit in de
toekomst niet meer te combineren
valt, dan moet ik een keuze gaan
maken.”

ICT-coördinator
Samen met zijn echtgenote
Robin, dochter Meis (4) en zoon
Binck (1), woont René sinds twee
jaar in Meerlo. Hij is echter geboren
en getogen in Horst. “Robin is oor-

spronkelijk afkomstig uit America,
dus we zijn import. Maar dat voelt
helemaal niet zo, hoor”, lacht hij.
René heeft een oudere broer en een
jongere zus. “Mijn broer Bart en ik
zijn echt twee handen op één buik.
We sliepen vroeger samen op één
kamer. Boven het ene bed hing een
Feyenoord-vlag en boven de andere
die van Ajax. Maar daar hadden we
nooit strijd over, hoor. Bart woont nu

René leerde Robin kennen toen
hij jeugdtrainer was bij de voetbalvereniging van America. “Haar broertje speelde in mijn team en ik had
haar wel eens langs het veld zien
staan. Ik vond haar wel een leuke
meid. Tijdens oud en nieuw kwam ik
haar tegen bij jongerensoos OJC Niks
in Horst. Daarna heb ik haar broertje
om haar nummer gevraagd, maar dat
wilde hij niet geven.” Lachend:
“Hij vond het maar gek dat ik geïnteresseerd was in zijn zus. Uiteindelijk
heeft Robin me toen zelf een berichtje
gestuurd. We zijn acht jaar geleden
gaan samenwonen in Horst. Op een
gegeven moment wilden we een groter huis met meer ruimte. Dan konden we in Horst niet vinden, dus
kwamen we in Meerlo terecht. Ik ben
toen bewust naar een andere school
gegaan, onder andere zodat als Meis
en Binck straks naar school gaan, ze
niet ‘de kinderen van meester René’
zijn.” Met het geven van voetbaltrainingen is hij inmiddels gestopt.
“Ik heb zelf vroeger gevoetbald, maar
moest stoppen vanwege een blessure. Toen ben ik onder andere in
Horst de jeugdelftallen gaan trainen,
ook heb ik in Venray zaalvoetbaltrainingen gegeven. Ik heb daar nu
echter jammer genoeg geen tijd meer
voor.” Gelukkig is er nog wel tijd om
te vissen. “En ik vind het ook fijn om
gewoon thuis te zijn.”

OPEN DEUR DAGEN

24 EN 25 MAART

VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

Pakket-actie:

500 euro korting
bij aanschaf van een sectionaaldeur
met motor én ral-kleur naar keuze.
Garagedeuren
Zonweringen

Kunststof kozijnen
Molenstraat 18, Meijel
www.mathpeeters.nl
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Donaties voor Horster doelen
Klanten van supermarkt Jumbo Phicoop in Sevenum konden de afgelopen tijd sparen voor het goede doel. Op donderdag 15 maart vond de uitreiking plaats van de Sparen Horst aan de
Maas-actie.
De klanten konden enerzijds voor
korting sparen bij twee lokale ondernemers. Daarnaast ontvingen zij

punten die ze in de winkel aan verschillende goede doelen konden
doneren. Zij maakten zelf de keuze om

al hun punten aan één goed doel te
geven, of te verdelen over meerderen. In totaal werd er 5.000 euro
verdeeld onder de deelnemende
lokale goede doelen. De punten
konden worden besteed aan Stichting
Roeffen Mart, Winterzon Festival,
Stichting Vrienden van Hospice d’n

Doevenbos, Beej-iën / Groen Groep
en aan de KBO. Het totale bedrag dat
de Katholieke Bond voor Ouderen
ontving werd verdeeld over de
deelnemende afdelingen van
Sevenum, Kronenberg-Evertsoord,
Hegelsom, Horst, Melderslo, America
en Lottum.

Stichting Roeffen Mart ontving de
meeste punten en haalt hiermee een
bedrag op van 1.803 euro. “We kunnen dit bedrag goed gebruiken, zeker
nadat we recent nog te maken hadden met vernielingen en diefstal”,
aldus Jacq Roebbers van Stichting
Roeffen Mart.

Schoester
Schoenmode viert
vijftigjarig jubileum
Schoester Schoenmode uit Horst viert in maart 2018 haar
vijftigjarig jubileum. De winkel is in maart 1968 opgericht door
Jan en Joke Verheijen uit Meerlo. In die tijd was het één van
de weinige pasvormwinkels in de regio. Later werd de winkel
overgenomen door Lamija Thomassen.
(Van links naar rechts: Anita Coenen, Lamija Thomassen en José Donders)

Broodbezorging
Peter en Mia Bos stopt
Met ingang van dinsdag 20 maart is er een eind gekomen aan de bezorging van brood en banket door de familie Bos uit Baarlo. Alle bestellingen
die geplaatst zijn, zijn komen te vervallen.
De bezorgbakkers Peter en Mia
Bos bezorgen al ruim dertig jaar brood
en gebak in onder andere Horst,
Hegelsom, Melderslo en Tienray.
Wegens gezondheidsredenen hebben
ze moeten besluiten om de bedrijfsactiviteiten te stoppen. Daarnaast zijn er
door de bakker veranderingen door-

gevoerd waar ze als bedrijf niet achter
staan. Dit alles heeft er toe geleid
dat ze stoppen, maar ze hebben wel
iemand gevonden die dit overneemt.
Het betreft hier de familie RelouwJanssen uit Grubbenvorst, die al jaren
ervaring heeft met het bezorgen van
brood en banket in de regio.

Veilig werken op de bouwplaats
In het kader van de landelijke Dag van de Veiligheid, op vrijdag 16 maart, hebben Mooder Maas
en Projectbureau Ooijen-Wanssum samen met een aantal bewoners vijf grote spandoeken onthuld.
Deze spandoeken komen in de dorpen Wanssum, Geijsteren, Broekhuizen/Broekhuizenvorst,
Meerlo en Blitterswijck naast de weg te staan om aandacht te vragen voor veiligheid tijdens de
uitvoering van de gebiedsontwikkeling. Bouwend Nederland, UNETO-VNI, Aannemersfederatie
Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en andere stakeholders hebben de handen ineengeslagen om jaarlijks, op de derde vrijdag in maart ‘Bewust Veilig’ te zijn. Op veel bouwplaatsen,
projecten en in bedrijven verspreid over het land werd stilgestaan bij veilig werken.

Bedankt voor uw Stem!

22
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Leukste restaurant
Horst aan de Maas
In de verkiezing van het Leukste Restaurant 2018, is Bram eten-drinken
in Swolgen verkozen tot leukste restaurant van Horst aan de Maas.

Start bouw huurwoningen
In Melderslo is maandag 19 maart het startsein gegeven voor de bouw van acht sociale huurwoningen. Dit gebeurde door directeur-bestuurder Frank van Engelen van Woonwenz en wethouder Bob Vostermans van gemeente Horst aan de Maas samen met aannemersbedrijf Heijmans.
Woonwenz startte begin dit jaar met de voorbereidingen op de bouwlocatie aan de Zwingellaan.
Naar verwachting worden de huurwoningen vóór de zomervakantie opgeleverd. (Foto: Woonwenz)

De verkiezing wordt jaarlijks
georganiseerd door Vote Company,
in samenwerking met Bakkersvak,
Gastronomie en Horeca Vizier.
Via internet kon het publiek stem-

men op haar favoriete restaurant.
Bram eten-drinken kreeg de
meeste stemmen van alle deelnemende restaurants in Horst aan de
Maas.

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

Valpartij in
een winkelcentrum
Door: Geertje Verkuijlen, advocaat
Het zal u maar gebeuren! U gaat winkelen en u valt over een
losliggende plaat met letsel tot gevolg. Helaas overkomt dat meer
mensen dan verwacht. Dat blijkt maar weer eens uit een rechtszaak
met mevrouw A.
Bouwplaten
Op haar weg naar een restaurant in
een winkelcentrum moest mevrouw A
over bouwplaten lopen. Deze bouwplaten lagen vóór een van de winkels
op de vloer van het winkelcentrum.
Mevrouw A is over één van die platen
gestruikeld. Volgens mevrouw A kwam
de plaat (van 1,8 centimeter hoog)
aan de zijde waar zij erop stapte iets
omhoog van de vloer, toen iemand
anders aan de andere zijde op die plaat
stapte. Mevrouw A is er toen met haar
voet tegenaan gekomen, waarna ze is
gestruikeld. Mevrouw A loopt letsel op
en stelt de uitbater van het winkelcentrum en de aan het werk zijnde
aannemer daarvoor aansprakelijk.
Waarschuwing
Het winkelende publiek werd bij de
ingang van het winkelcentrum door de
aanwezigheid van steigers en hekken
geattendeerd op bouwwerkzaamheden, maar men werd niet gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de

opstaande rand van de bouwplaten vóór
de betreffende winkel.
Uitspraak
Moest mevrouw A rekening houden
met een ongeval door de aanwezigheid
van bouwplaten? Volgens de rechter is
de vloer van het winkelcentrum geheel
vlak. Het winkelende publiek behoeft
niet bedacht te zijn op de aanwezigheid
van enige oneffenheid van de vloer.
Bovendien zal de aandacht van het publiek in het winkelcentrum uitgaan naar
de winkels en etalages. In een dergelijke
omgeving vormt de opstaande rand van
1,8 centimeter van een bouwplaat op de
vloer een gevaar voor dat winkelende publiek. Het winkelende publiek (waaronder
mevrouw A ) wordt blootgesteld aan het
aanmerkelijke gevaar over die bouwplaat
te struikelen en ten val te komen – met
mogelijk (ernstig) letsel tot gevolg.
De enkele zichtbaarheid van de bouwplaten brengt volgens de rechtbank
niet met zich mee dat de (hoogte van
de) opstaande rand daarvan voor het

winkelend publiek voldoende duidelijk
zichtbaar was. Ook het kleurverschil
tussen de rozige vloer en de opstaande
rand van de gelige vurenhouten platen
was te gering om het hoogte verschil
op te merken. De rechtbank acht de
uitbater van het winkelcentrum en de
aannemer aansprakelijk voor de val
van mevrouw A.
Gratis advies
Heeft u letsel opgelopen tijdens het
winkelen en wilt u graag advies over
de mogelijkheden? Neem dan contact
op met ons kantoor voor een vrijblijvend en kosteloos eerste adviesgesprek!

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 94 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl

Tienrayse genomineerd
voor Coiffure Award
Loes Peters van HIPP Haarmode & Visagie uit Tienray is
genomineerd voor de Coiffure Award in de categorie Consumer
Award. De Coiffure Award wordt door haarstylisten uit binnenen buitenland beschouwd als de belangrijkste wedstrijd op het
vakgebied. Om mee te doen moeten kandidaten een professionele fotoreeks aanleveren waarin hun vakmanschap optimaal
tot zijn recht komt. Met deze nominatie sluit ze aan bij Sharon
Martens van salon Du Trezo uit Horst. Kijk voor meer informatie
en om te stemmen op www.coiffureaward.nl
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‘Er zijn nou eenmaal verschillen’
LHBTI-organisaties (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel) pleiten al langer voor een genderneutralere wereld,
zodat iedereen zich gewaardeerd voelt. De NS bijvoorbeeld spreekt mensen aan met ‘beste reizigers’. De meerderheid van de inwoners van Horst
aan de Maas, 70 procent, vindt echter dat genderneutraliteit te ver wordt doorgevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Het Sociaal en Cultureel Planbureau
maakte in 2017 bekend dat sinds de
invoering van de transgenderwet in 2014
er een forse toename is van het aantal
mensen dat officieel van geslacht verandert.
Uit cijfers blijkt dat in 2015, 770 mensen
hun geslachtsregistratie wijzigden. In de
periode 2007-2014 waren het er gemiddeld
tachtig per jaar. Het is goed dat er geen
verschil meer wordt gemaakt tussen man
of vrouw, vindt 37 procent van de inwoners.
“Iedereen is toch het hetzelfde, of je nu als
vrouw bent veranderd in een man of als
man bent veranderd in een vrouw”, zegt
deze persoon. “Ik vind ‘beste reiziger’ prima.
Er blijft een verschil tussen man en vrouw
of je dit nu expliciet benoemt of niet; ik

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
21%
Oneens
9%

Eens
70%

Genderneutraliteit wordt
te ver doorgevoerd

en hetzelfde geldt bij vrouw. We draven
voel me er niet minder vrouw om. Als het
erg door hier in Nederland”, stelt deze
voor bovengenoemde groepen een meer
inwoner. “Het is tegenwoordig een beetje
geaccepteerd gevoel geeft is het toch goed?”,
overtrokken. De mens voelt zich veel te snel
meent een ander.
‘gediscrimineerd’”, zegt
Daar is echter niet
iemand. Een ander voegt
iedereen het mee eens.
toe: “Maar als je geen
“Er zijn nou eenmaal
‘Heb je naaste lief’
begrip hebt voor de ander
verschillen. En toiletbezoek
‘Iedereen is toch
komt het toch niet goed.
op genderneutraal toilet
hetzelfde’
Heb je naaste lief.”
staat me niet aan”, zegt een
TipHorstaandeMaas
derde.
‘We draven erg door’
is een samenwerkings
Bijna driekwart van de
verband tussen
inwoners vindt dan ook
HALLO Horst aan de Maas
dat we te ver doorschieten
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
als het gaat om genderneutraliteit. “Ik vind
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
het onzin. Als je je man voelt, voel je
www.tiphorstaandemaas.nl
dan ook maar aangesproken door heer

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten
bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als
rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

CDA en Essentie zeggen de intensieve veehouderij de wacht aan
Alle politieke partijen in Horst aan de Maas onderschrijven het
belang van de agrarische sector voor de lokale economie. Dat er gesaneerd moet worden, zijn ze ook het allemaal over eens. Groot struikelblok is de intensieve veehouderij.
SP, D66+GroenLinks, VVD willen
geen verdere uitbreiding toestaan.
Essentie en PvdA wijze landbouwontwikkelingsgebieden aan. Het CDA
laat het in het midden. De PvdA stelt
grenzen aan de intensieve veehouderij. Welke die grenzen zijn en
welke graadmeters daarvoor

gebruikt worden, wordt niet verduidelijkt. Verzoeken van bestaande bedrijven tot uitbreiding worden kritisch
bekeken. Maar wat betekent dat
kritisch voor verzoekers?
De VVD zegt in HALLO dat de
intensieve veehouderij een gevolg is
van noodzakelijke schaalvergroting
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en concurrentie en constateren dat:
“Soms schaalvergroting ook plaatsvindt door sturing van overheden”.
Geschiedkundig is deze constatering
fout. Vanaf de Tweede Wereldoorlog
is de gehele landbouw gestuurd
door de overheid beginnend bij Sicco
Mansholt. Vanaf 1958 gestuurd door
de machtige CDA-ministers, hun
landbouworganisaties en vooral
de Boerenleenbank. Door de bank
gedwongen beëindiging van kleinere
bedrijven was niet zeldzaam.

Zij hebben de basis gelegd voor
de industriële veehouderij. De nietagrarische samenleving stelt nu de
industriële productie onder kritiek.
Daarom wil het CDA nu veehouderijen
die willen uitbreiden de voorwaarde
stellen in dialoog met hun omgeving
voldoende draagvlak te scheppen.
Bij Essentie moeten de IV-sector en
individuele ondernemers zelf actief
meedenken en zorgen voor draagvlak
in de gemeenschap, een “omgevingscontract”. De gemeente moet dit als

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

randvoorwaarde stellen. Bij beide
partijen moeten de ondernemers
zelf zorgen voor voldoende draagvlak in dialoog met hun omgeving.
Maar hoe groot moet die omgeving
zijn? Buren, wijken, dorp? Wat doen
CDA en Essentie voor dat draagvlak?
Hoe te handhaven? Geen antwoord.
Zijn “Kleefsedijken” dan opgelost?
De inwoners van Horst aan de Maas
hebben er recht op dit te weten.
Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

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
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Bespreking poll week 10

Ik heb het gevoel dat mijn stem telt
coalitie wordt gevormd, alweer vergeten zijn. Allemaal die flyers en manifestaties ten spijt. De politieke partijen haalden alles uit de kast om er maar voor
te zorgen dat de inwoners van Horst aan de Maas op 21 maart op hen stemden Nu kom je ze op welke buurtvergadering tegen, maar na de verkiezingen
verdwijnen de partijleden weer langzaam naar de achtergrond. Dan kun je
roepen wat je wilt, maar wordt er toch niet geluisterd, denken zij.

Ruim 50 procent van de stemmers is het eens met de stelling ‘Ik heb het
gevoel dat mijn stem telt’. Zij maken gebruik van hun stemrecht tijdens de
komende gemeenteraadsverkiezingen en zijn ervan overtuigd dat er naar hen
wordt geluisterd en dat hun menig telt. Zij snappen die cynici niet die denken
dat het maar allemaal verkiezingspraat is. Deze 45 procent van de stemmers
denken dat het maar allemaal loze beloften zijn die, op het moment dat de

Alleen de grootste partijen
mogen in de coalitie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

niet voor niets de meeste stemmen? Dat betekent toch dat het merendeel van
de stemmers ervan overtuigd is dat die partij zijn belangen het beste behartigt?
Het zou vreemd zijn wanneer die dan uitgesloten wordt om mee te regeren.
Aan de andere kant kun je je afvragen of het verstandig is wanneer twee
partijen die fundamenteel van elkaar verschillen, toch samen een coalitie gaan
vormen. Je kunt er dan op wachten dat na half jaar de coalitie valt en er weer
opnieuw begonnen moet worden.
Alleen de grootste partijen mogen in de coalitie. Wat vindt u?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de stemmen zijn
geteld. De volgende stap in het proces is het vormen van een nieuwe coalitie.
Dat wil echter niet zeggen dat de partijen met de meeste stemmen automatisch
in de coalitie komt. Vaak gaat de grootste partij in gesprek met alle partijen
om zo te kijken met welke ze een coalitieakkoord kan vormen. Dan kan het dus
voorkomen dat een partij, die minder stemmen heeft gekregen dan de nummer
twee of drie, toch in de coalitie komt. Is dat niet vreemd? Je zou denken dat de
winnaars van een plekje in het nieuwe bestuur verzekerd zijn. Ze krijgen toch

Uitslag vorige week (week 11) > Er mag extra geld gestoken worden in kleine scholen > eens 79% oneens 21%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Veranderen of in het verleden blijven plakken?
De verkiezingen zijn weer achter de rug. Sommigen hebben niet
gestemd. Soms omdat het vertrouwen in een open eerlijke politiek er
niet meer was. Stemmen is een recht, een voorrecht zelfs. Maar niet
stemmen ook en de niet-stemmers bedoelen ook vaak dat ze het graag
anders zouden willen zien.

Geldig t/m 27-03-2018

Geen mensen op de achtergrond
die aan het stuur zitten, maar wethouders die zelf de besluiten nemen
en de gemeente besturen. De nietstemmers terughalen en weer
vertrouwen geven betekent dan ook
dat er zaken anders moeten. De niet-

altijd tegemoet worden gekomen.
Het is niet nodig de grootste partij,
wie dat dan ook mag zijn, de leiding
te geven in de formatie. Het mag
wel, maar bedenk dat veel mensen
helemaal niet en anderen niet op die
grootste partij hebben gestemd.
Het zou dan ook van inzicht en
kracht getuigen als de partijen niet
lijdzaam de grootste partij volgen,
maar de rug rechten en zelf ook gaan
snuffelen om te zien hoe die grootste
wens, de verandering, het terugkrij-

stemmers zouden als partij wellicht de
grootste zijn. Daar kun je niet aan
voorbij gaan.
De stemmen zijn geteld, de kaarten zijn geschud, maar ze zijn nog niet
verdeeld. Hoe de uitslag ook is geworden, aan de roep van verandering kan

gen van vertrouwen, kan worden
ingevuld.
Ik feliciteer de winnaar(s) en
wens elke partij de kracht om zich
niet volgzaam op te stellen maar
strijdlustig te blijven zoals in de
verkiezingsperiode is uitgesproken.
De kaarten zijn geschud, maar het
spel is nog niet gespeeld: er is dus
nog elke verandering mogelijk.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Heerlijke lentekleurtjes!
Violen

4

99

Uit eigen kwekerij!
Groot- en kleinbloemig, 12 st.

Magnolia

Tulpenboom. Vol knop!
Keuze uit meer dan 40 soorten.
Als struik en op stam.
Winterhard!

-20%

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Nostalgie
met pen en
papier
Met veel plezier kroop ik
vandaag in de pen en schreef,
heerlijk ouderwets, een brief
naar een studievriendinnetje
die momenteel voor haar
studie in Amerika zit.
Ik schreef over mijn helse
fietstochten naar de universiteit door het barre maartweer, alle ontwikkelingen in
mijn stormachtige liefdesleven en de kleur van mijn pas
gekochte truitje.
Na een hele middag schrijven, tekenen, mijn spelfouten
doorkrassen en vervolgens
proberen om van de krasbende
een vormpje te maken, stopte
ik de brieven in een envelop.
Ik likte met een frons snel
langs het plakrandje van de
envelop en slikte een paar keer
om de smaak uit mijn mond te
krijgen, maar helaas, het
kwaad was al geschied. Ik zou
de hele dag rondlopen met een
vieze smaak in mijn mond.
Ik sprong op mijn fiets en
vertrok richting het postkantoor. Bij het postkantoor aangekomen ontdekte ik dat er nog
een heel erg belangrijk essentieel ding is dat je nodig hebt bij
het schrijven van een brief.
Misschien zelfs nog wel belangrijker dan mooi briefpapier en
handschrift. Belangrijker zelfs
dan pen en papier. “Waar moet
het naartoe?”, vroeg de vrouw
bij het postkantoor aan me,
terwijl ik haar de brief overhandigde. “Naar Amerika.”
De vrouw knikte en bestudeerde de brief, plakte er een
speciale postzegel op en gaf
hem daarna terug aan mij.
“Wil je een pen lenen of heb je
zelf een pen meegenomen?”,
vroeg ze. “Een pen?” Ik keek
haar niet- begrijpend aan.
“Ja, lieverd. Voor het adres.”
Oh ja... Het adres. Uhm, ja,
allemachtig, waar woonde ze
ook alweer?
Yana
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Informatieavond
bestemmingsplan Grandorse
De Peelbergen is volop in ontwikkeling. Een van de ontwikkelingen in dit gebied is de

Kun je ook hulp gebruiken bij je
thuisadministratie?
Bent u het overzicht kwijt in uw administratie? Of vindt u het invullen van formulieren van
diverse instanties moeilijk? Neem dan contact op met de Papierkroam. Een vrijwilliger komt dan
bij u thuis en geeft ondersteuning en begeleidt u waar nodig.

realisatie van een hippische zone, een gebied voor paardensport. De gemeente wil hier
- samen met ondernemers en omwonenden - plannen maken waarbij de beoefening en

U kunt bij de Papierkroam terecht voor:

ze niet meer werken. Ze kwam in een uitkering

beleving van de paardensport de ruimte krijgt. Tegelijk vinden we het belangrijk dat dit de

• ondersteuning bij het ordenen van uw

terecht en kreeg thuiszorg voor haar huishouden

economische ontwikkeling en de bedrijvigheid rondom de paardensport versterkt - en vice
versa. Maar ook de leefbaarheid en kwaliteit voor de omgeving is een belangrijk aspect voor
de gemeente.

(ﬁnanciële) administratie

en persoonlijke verzorging. Toen kreeg ze

• informatie over geldzaken en ﬁnanciële
regelingen

ineens post van allerlei instanties en moest ze
formulieren invullen. Dat vond ze lastig. Haar man

• hulp bij het leren omgaan met het besteedbare

is vorig jaar overleden en haar kinderen wil ze

Bestemmingsplan

Dit willen wij doen tijdens een informatieavond

Om dit soort ontwikkelingen mogelijk te maken

op woensdag 28 maart aanstaande.

is onder andere een nieuw bestemmingsplan

We starten om 19.00 uur. Tijdens deze avond

opgesteld. In een bestemmingsplan staat

wordt u geïnformeerd over de algemene

omschreven wat de bestemming van de grond

ontwikkelingen rondom de Peelbergen en laten

Ria kreeg hulp van de Papierkroam

Arjanne kwam daarna bij haar thuis om haar te

is en hoe je deze mag gebruiken. Bijvoorbeeld

wij u het concept / ontwerp bestemmingsplan

Ria is één van de inwoners die hulp kreeg van de

helpen. Benieuwd hoe dat ging? Lees het hele

of er op een bepaalde plek een paardenhouderij

zien. Ook hoort u welke procedure daarbij

Papierkroam. Door gezondheidsproblemen kon

artikel op www.synthese.nl.

mag komen. Maar bijvoorbeeld ook waar

gevolgd moet worden en welke inbreng u hier

evenementen, winkels en wegen zijn toegestaan

op kunt hebben.

en onder welke voorwaarden.
U bent van harte welkom op woensdag
Informatieavond

28 maart, om 19.00 uur in het Equestrian

Graag willen wij u hier, als omwonende of als

Centre de Peelbergen. Traverse 5 in

andere belanghebbende over informeren.

Kronenberg.

inkomen

hier niet mee lastig vallen, want ze doen al zoveel

• informatie en advies bij het invullen van diverse
formulieren (géén belasting)

andere dingen voor haar, naast hun gezin en een
drukke baan. Op aanraden van een buurman
kwam ze terecht bij de Papierkroam. Vrijwilligster

Parkeerplaats Kerkeveld Horst

Verplaatsing van textielcontainers
De 3 textielcontainers die op de parkeerplaats P2 Kerkeveld (bij Plus/Lidl) staan, worden
tijdelijk verplaatst naar Openbare Werken aan de Americaanseweg 43 in Horst. U kunt daar
op elk gewenst tijdstip uw zakken met kleding in de containers deponeren.
Bij de inzamelaar wordt steeds vaker

apparaten, etc. aan. Wij denken dat dit te

geconstateerd dat er ander afval in de container

maken heeft met de locatie van de containers.

geduwd wordt, dan waar de kledingcontainer voor

Daarom worden deze containers verplaatst naar

bedoeld is. Zo troffen zij restafval, etensresten,

Openbare Werken. De overige kledingcontainers

blikken, gebruikte luiers, bordspellen, elektrische

blijven gewoon staan.

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

Sevenum

Jacob Poelsweg 20

Industriestraat 15

Kleefsedijk 29

Americaanseweg 33

De Krouwel kavel. 36

Broekhuizen

Tienrayseweg 10 b

Campagneweg 22

Veerweg 11

Bemmelstraat 22

De Hees 10

Vonkelweg 1

Centrum

De Krouwel kavel 5
Midden Peelweg 7

Broekhuizenvorst

Lottum

Raadhuisplein

Blitterswijckseweg 1

Veilinghof 9

de Donckstraat

Horsterdijk 43
Grubbenvorst
Grubbenvorsterweg,
sectie T nr. 1788
Ursulinenweide 3

Meerlo
Kortenbos 9

Tienray

Dellekamp 3

Swolgenseweg 43

Aartserfweg 6
Kromboschweg 4

(bij oorlogsmonument)
Mulderstraat 3 en 5

Swolgenseweg ongenummerd
Melderslo
Broekhuizerdijk 34a

Kloosterstraat
(tussen nr. 10 en 12)

Hegelsom
Dingsstraat (13)

Meterik

Horst aan de Maas

Campagneweg 22

Bestemmingsplan Buitengebied

Hazenkampweg 17

Zitting stembureau (16.3.2018)
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Afgelopen week mocht burgemeester Ina Leppink het 60 jarig huwelijkspaar Craenmehr - Spreeuwenberg uit Hegelsom namens de gemeente Horst aan de Maas persoonlijk feliciteren.
Later bezocht ze in Swolgen het 65 jarig huwelijkspaar Hesen - Schoemakers.

Kiezers
bedankt!
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.

Dank voor uw stem
Inmiddels zijn de verkiezingen achter de rug, wij willen alle kiezers
bedanken voor het uitbrengen van hun stem. Speciale dank natuurlijk
aan de mensen die hun stem hebben uitgebracht op Essentie. Bij het
schrijven van dit artikel was de uitslag van de verkiezingen nog niet
bekend, maar iedere stem was essentieel: dank daarvoor.
In de komende weken zullen de
verschillende partijen gaan werken
aan een stabiele coalitie voor de
komende vier jaar. Dit is een fase die
veelal achter de schermen gaande is.

Partijen spreken hun voorkeuren uit,
spreken met elkaar over de inhoud en
over de nieuwe wethouders.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een
nieuwe coalitie. Het ligt voor de hand

dat er ook een oppositie zal zijn.
Ook die heeft zijn waarde, bijvoorbeeld door beleid bij te sturen of
nieuwe punten in te brengen.
Ongeacht de uitslag zullen de
gekozen raadsleden van Essentie zich
ook de komende vier jaar inzetten
voor Horst aan de Maas. Maar gelukkig ligt niet alle verantwoordelijkheid alleen bij de raadsleden. Wij zijn
trots op het feit dat Essentie weer

Stemmers bedankt
Het stof van de gemeenteraadsverkiezingen is neergedaald als u dit
stukje leest. We weten dan hoe de raadszetels voor de komende vier jaar
verdeeld zijn.
Op voorhand (de deadline voor
deze tekst ligt voor 21 maart) wil ik
namens de hele groep kandidaten en
medewerkers van de Partij van de
Arbeid Horst aan de Maas iedereen
bedanken die de inspanningen van
de politieke partijen beloond heeft
met het uitbrengen van een stem.
Ongeveer de helft van de stemgerechtigden zal die moeite genomen

hebben. Dank daarvoor. Hoe het zetelaantal voor de PvdA ook uitgevallen is,
wij gaan weer voor u aan de slag. In de
gemeenteraad onder andere met de
vaststelling van duurzaam energiebeleid, gasloos bouwen en duidelijkheid
over het energielandschap van de toekomst en de route naar een eenvoudigere overheid zodat daar geen drempel
is om zorg of andere steun te vragen.

We starten als PvdA met de gespreksgroep “denkers op leeftijd”, als u interesse heeft daar in mee te doen, laat
het ons weten. En onze eerstvolgende
klapstoelzitting en muzikale-/verhalenen vrouwenavond zitten alweer in de
pen. Komende weken stellen wij onze
raadsleden en commissieleden voor de
komende periode uitgebreider aan u
voor. De slogan is onveranderd: iedereen telt mee. U kunt op ons rekenen.
Birgit op de Laak,
partijleider PvdA Horst aan de Maas

nieuwe denkkracht heeft gemobiliseerd. Nieuwe leden, jongeren maar
ook ouderen, die graag meedenken
en openstaan voor ideeën, suggesties
en kritiek.
Wil jij ook meedenken? Laat het
ons weten via www.kiesessentie.nl en
denk mee over de toekomst van Horst
aan de Maas.
Bram Hendrix,
Lijsttrekker Essentie
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RAADSFEITEN
RAADS
EDITIE 22 MAART 2018

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering 13 maart 2018
De laatste raadsvergadering voor de verkiezingen op 21 maart , verloopt niet helemaal vol-

geen reactie op kan geven, behalve dat brieven

verschillende partijen wordt aangehaald grijpt de

gens het verwachte scenario. Op de agenda staan twee wat ‘zwaardere’ dossiers, maar de

op tijd beantwoord moeten worden. Ook Jim

voorzitter Ina Leppink-Schuitma in. Zij staat geen

algemene indruk is dat de raadsvergadering niet lang gaat duren. Niets blijkt minder waar.

Weijs (D66) legt in het spreekrecht de nadruk op

politiek debat toe over de gang van zaken in de

Een aantal sprekers op het burgerpodium heeft met hun inbreng een grote invloed op het

gevoelige onderwerpen die binnen de raad leven

Venlose gemeenteraad. De voorzitter doet verder

verloop de vergadering, daar dit voor een aantal fracties de aanleiding is, om andere nog

en niet op de agenda staan, zoals het zwartboek

haar uiterste best om deze vergadering netjes

openstaande dossiers, weer op de agenda te plaatsen.

over de vergunningsverstrekking en de handha-

binnen de rails te houden. Dat laat niet onverlet

ving hierop binnen de gemeente. Desgevraagd

dat af en toe politieke steekjes onder water tus-

Vrijwel alle sprekers op het burgerpodium uiten

klein beetje minder gevuld. De heer Brantsma

is de gehele raad wel van mening dat het een

sen de verschillende fracties gegeven worden.

hun ongenoegen over de behandeling van dos-

spreekt in over het onderwerp “Raadsinforma-

belangrijk onderwerp is, dat door de raad moet

De sfeer van de vergadering lijkt de vorm van een

siers, waar zij als burger directe betrokkenheid bij

tiebrieven in het algemeen”, maar feitelijk heeft

worden aangepakt. Roy Bouten spreekt in over

verkiezingsdebat te krijgen, maar de voorzitter

voelen. De dossiers Ashorst, Kleefsedijk, NGB en

hij over één enkele raadsinformatiebrief die over

een onderwerp wat niet zo gevoelig is, namelijk

weet uiteindelijk deze tendens te keren.

de Kasteelboerderij liggen gevoelig bij de spre-

de Kasteelboerderij gaat. Deze is echter ook niet

een rookvrije gemeente. Hij wil graag dat de ge-

kers en ze hopen dat de nieuwe raad spoedig

geagendeerd voor deze raadsvergadering, maar

meente met een dynamische meetstatistiek van

uitsluitsel zal geven. Zo geeft Geert Ambrosius

voor die van 8 mei a.s. Desondanks wil Frank

de luchtkwaliteit aan de slag gaat.

als bewoner van het centrum van Horst aan

Spreeuwenberg van de SP hier dieper op ingaan,

Het Windmolenpark Greenpark Venlo staat ook

stankoverlast te ondervinden van de mestverwer-

de voorzitter staat dit echter niet toe. Dit doet bij

niet (meer) op de raadsagenda, daar dit er niet

king in het Buitengebied. In zijn korte betoog wekt

hem de indruk ontstaan, dat deze brief dan ook

meer toe doet, omdat de raad van Venlo een dag

hij de indruk dat voormalig burgemeester Kees

opzettelijk over de verkiezingen is getild.

eerder heeft besloten om hier niet aan mee te

van Rooij onder meer omwille van zijn gezond-

Mevrouw Lemmen spreekt namens de werkgroep

werken. Echter nu vragen de raadsleden zelf om

heid naar Noord Brabant is vertrokken.

Kleefsedijk via het burgerpodium weer haar

daar toch nog kort iets over te kunnen zeggen.

Peter Strijbosch, die namens de vereniging

zorgen uit over het langslepende dossier Klevar.

Jim Weijs van de fractie van D66 betreurt dit be-

Behoud Woonomgeving de Paes spreekt zegt

Ze vraagt om in het Bestemmingsplan Buiten-

sluit, omdat volgens hem de raad van Horst aan

dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is

gebied , dat binnenkort ter inzage wordt gelegd,

de Maas unaniem voorstander van een windmo-

en de gemeente actie moet ondernemen tegen

nu deﬁnitief goed te regelen dat op de Kleefsedijk

lenpark is. Hij roemt de houding van het Venloos

de activiteiten van Ashorst. Bij het begin van de

geen bedrijfsuitbreiding kan plaatsvinden. Want

GroenLinks fractielid in het debat, waarbij zij de

De enige inspreker die het heeft over een punt

vergadering is al aangekondigd, dat de fracties

ondanks, dat de raad unaniem in een motie

rug recht hield. Henk Weijs van het CDA vindt het

op de raadsagenda van 13 maart is de heer

van D66 en de SP hierover een motie willen

heeft uitgesproken, dat er geen uitbreiding kan

besluit van de raad van Venlo ook onverstandig,

Driessen die namens de Stichting Toerisme

indienen. Hij roept de raad op deze motie omtrent

plaatsvinden, heeft zij daar geen vertrouwen in.

hij bezorgt Jim Weijs enige tegenwind door te

Horst aan de Maas het raadsvoorstel m.b.t. het

het niet afgeven van een Verklaring van geen

Ook hier wordt, buiten de oorspronkelijke agenda

stellen dat juist de D66-fractie in Venlo verdeeld

gastheerschap voor Horst aan de Maas aan de

bedenkingen tegen Ashorst te ondersteunen.

om, een extra raadsvoorstel op tafel gelegd, om

was over de plannen om een windmolenpark

orde stelt. Hij moet echter wel tot het einde van

Tevens vraagt hij om deze motie niet op het

een aanvullende toelichting hierover in het Be-

in Greenport te realiseren. Als vervolgens het

de raadsvergadering wachten totdat de raad

einde van de vergadering te behandelen, maar

stemmingsplan op te nemen. Bij de behandeling

stemgedrag van alle Venlose fracties door de

zich hierover uitspreekt.

deze naar voren te schuiven, daar mensen op de

vindt de heer van der Weegen (PvdA) het jammer

publieke tribune, juist voor deze motie naar de

dat vanuit de werkgroep nog steeds het beeld

vergadering zijn gekomen. Ondanks het advies

wordt geschetst , dat de raad in deze nalatig zou

van de voorzitter om dit niet te doen, daar ook

zijn en de beeldvorming gebaseerd is op emotie

andere personen op de publieke tribune voor

in plaats van feiten. Dit raadsvoorstel wordt ver-

andere onderwerpen zijn gekomen, gaat de raad

volgens unaniem overgenomen en is de publieke

hiermee akkoord. Alleen Bram Hendrix van

tribune daarna weer een stuk leger.

Essentie laat weten, dat in deze dan anderen

In het spreekrecht voor raadsleden legt Thijs

tekort wordt gedaan en hij vindt dan ook dat de

Lenssen (SP) in krachtige bewoording de gevoe-

motie, conform de regels op het einde van de

lens van verschillende werkgroepen ten aanzien

vergadering behandeld moet worden. De motie

van deze dossiers onder de loep. Hij stelt dat

wordt direct na het Burgerpodium behandeld.

dezen zich niet gehoord voelen door het college

De motie haalt het echter niet, daar het CDA en

en dat hun brieven niet of te laat beantwoord

Essentie van mening zijn, dat in deze het college

worden. Als voorbeeld noemt hij een brief van

niet aan zet is (waartoe in de motie wordt opge-

werkgroep Behoud de Parel , die afgelopen

roepen), maar dat de nieuwe raad daarover gaat,

weekeinde aan de raad was gestuurd. Hij wil een

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad geweest. Deze nieuwe

wanneer deze daartoe gevraagd wordt. Na be-

reactie van het college, echter gelet op de korte

gemeenteraad gaat ofﬁcieel op donderdag 29 maart 2018 aan de slag.

handeling is de publieke tribune inderdaad een

termijn laat de voorzitter weten, dat ze hier nog

dM • 56 min.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

uur,
dinsdag 27 maart, aanvang 20.00
Afscheidsvergadering “oude raad”
f
ycc8tdu
raadzaal gemeentehuis tinyurl.com/

Bijzondere raadsvergaderingen
op 27 en 29 maart 2018
Deze datum is wettelijk bepaald en geldt dan

van Marcel Beelen is zeker, daar deze niet

ook voor alle gemeenten in Nederland. In Horst

meer op de kieslijst staat. Marcel Beelen is

aan de Maas is de installatievergadering

de fractievoorzitter van het CDA en hij was

op 29 maart 2018, aanvang 20.00 uur in de

o.a. de plaatsvervangend voorzitter van de

raadzaal van het gemeentehuis. Het enige

gemeenteraad.

agendapunt van deze korte vergadering is
de aﬂegging van de eed of het doen van de
belofte door de afzonderlijke raadsleden.
Na aﬂoop is er gelegenheid om de nieuwe
raadsleden te feliciteren.De allerlaatste
vergadering van de huidige raad is op dinsdag
27 maart 2018, 20.00 uur, eveneens in de
raadzaal. Tijdens deze ook korte vergadering
wordt afscheid genomen van de raadsleden,
die niet in de nieuwe gemeenteraad zijn
Een nog volle publieke tribune bij het begin van de raadsvergadering van 13 maart.

gekozen. Bij het schrijven van dit stuk is nog

Marcel

niet bekend wie dit zijn. Alleen het afscheid

Beelen

jongeren 17
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aan
José Hermans

Lentelijke
veranderingen
De lente komt er aan. Als
jullie dit lezen is het zelfs al
lente. Bij de lente hoort ook
de jaarlijkse lenteschoonmaak natuurlijk.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

José Hermans
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Heel graag zou ik nog beter willen
worden in volleybal. Ik zou er nog heel
veel van willen leren. Zoals beter leren
passen en vooral de sprongservice.
Ik zit nu al 7 of 8 jaar op volleybal.
Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s van vroeger en foto’s van opa
en oma en mijn familie. De foto’s
betekenen heel veel voor mij en
ze geven me ook heel veel steun.
De leukste foto die ik heb, is van mijn
familie waar we met z’n allen op een
boot staan.
In welk bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou heel graag in de films van Harry
Potter willen spelen. Al mijn vriendinnen wilden heel graag dat ik die films
ging kijken. Uiteindelijk heb ik het
toch gedaan en ik vond ze heel leuk
en avontuurlijk. Ik zou dan heel graag
Harry Potter zelf willen spelen, want
hij maakt het meeste mee.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak is tekenen. Ik vind

het leuk om creatief bezig te zijn en
je kunt heel veel dingen tekenen.
Je zit dan ook nooit echt vast aan een
bepaald onderwerp. Mijn stomste vak
is economie. Ik ben er niet heel goed
in en het vak interesseert me ook niet
zo heel veel.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik kwam in de tweede bij haar in
de klas. Er was toen ook een ander
meisje dat de hele tijd nare opmerkingen over haar maakte. Ik heb zelf toen
een hele tijd helemaal niks gehad met
haar, maar daarna hebben we wat
gepraat en zijn we beste vriendinnen
geworden. Ze is heel zorgzaam en lief,
gek en grappig.
Wat is je favoriete hobby?
Volleybal. Ik vind het superleuk om
te doen en ik doe het altijd met heel
veel plezier. Ik speel bij de jongens en
het is heel erg leuk met hen.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan skypen met mijn
beste vriendin. Ik doe het bijna elke
dag en dan ook gelijk de hele dag.
Af en toe worden onze ouders er dan
ook wel gek van, maar het is natuurlijk wel heel gezellig om te skypen
met je beste vriendin. In het begin
deden we het nog heel weinig maar
het werd steeds meer en meer.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Aan het lied Treur niet van Diggy Dex.
Toen mijn oma was overleden en we
die avond naar huis reden, kwam dit
liedje op de radio. Ik kende het liedje
wel al langer, maar nu zit er een hele
speciale herinnering aan. Het liedje
heeft nu meer emotionele waarde.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik spreek dan graag met vriendinnen
af of ik ga bij een volleybalwedstrijd
van de heren 1 kijken met een
vriendin. Met vriendinnen afspreken
is altijd heel gezellig en volleybal
kijken is heel erg leerzaam en ook
heel gezellig.
Wat is je favoriete sociale medium?
Pinterest. Omdat het een hele fijne
app is en als je geen goede ideeën
hebt voor iets of je verveelt je, kun je
daar altijd inspiratie op doen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je alles in
vertrouwen tegen elkaar kunt zeggen en dat je veel lol hebt met elkaar.
Als je vriendinnen bent, heb je wel
vertrouwen in elkaar nodig om een
vriendschap op te kunnen bouwen.
Dat je altijd steun aan elkaar hebt en
veel lol met elkaar maakt moet je

eigenlijk gewoon in een vriendschap
hebben, vind ik.
Wie kent jou het beste?
Mijn allerbeste vrienden kennen mij
wel het beste, omdat zij zowat alles
van mij weten. Ik vertel ook alles
tegen hen. En ik ben eigenlijk ook de
hele dag met mijn beste vriendin.
Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in willen
zijn?
Ik zou heel goed willen zijn in volleybal. Ik zou echt heel graag in dames 1
willen. Als je genoeg uitdaging hebt,
vind ik het goed. Ik heb altijd al aan
volleybal gedaan en het is een hele
leuke sport.
Ben je bijgelovig?
Ja. Als ik moet serveren bij volleybal
moet ik per se op de zelfde manier
aanlopen anders raak ik helemaal
in de war. Ook moet ik vier keer
stuiteren voordat ik ga serveren.
Ik heb het altijd zo gedaan en nooit
anders.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Voor natuurkunde, dat was een 8,9.
Voorheen was ik helemaal niet goed
in natuurkunde maar de laatste paar
punten waren wel heel goed. Het is
ook echt een heel moeilijk vak dus
daar ben ik best wel blij mee.

Kleur & interieur
advies
bij u thuis !
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Jolanda Clabbers 06-22746332

www.senze-athome.nl

Mijn moeder pakt het altijd
groots aan, zoals elke moeder
denk ik wel. Maar dit jaar heeft
ze het wel heel erg groot aangepakt. Onze hele keuken ligt
overhoop. Of ja, meer er uit.
Wij, gezin Verheijen-Van de
Pasch, krijgen een nieuwe
keuken. Was het nodig? Ja.
Heeft het te lang geduurd? Ja.
Ons gezin was heel lang het
gezin zonder vaatwasmachine
of zonder fatsoenlijke oven.
Nu is het eindelijk zo ver.
We krijgen een gloednieuwe
keuken waarin alles gewoon
werkt. Het enige nadeel hier
aan, is dat wij al zo lang
gewend zijn aan dingen die het
niet doen. Dit betekent dat wij
niet eens weten hoe je met
werkende dingen om moet
gaan. Onze oude oven deed het
bijvoorbeeld maar half,
dus hadden we allemaal
maniertjes om hier mee om te
gaan. Als onze nieuwe oven het
straks wel doet, weet ik zeker
dat alles de eerste week gaat
aanbranden omdat wij het niet
gewend zijn. Natuurlijk ben ik
wel blij met de nieuwe keuken.
Ook al heb ik er niet zo veel
aan, nu ik in Utrecht woon.
Toch ben ik zeker blij voor mijn
ouders. Wij wonen namelijk in
een huis waar altijd wel iets mis
mee is. Altijd zijn er klusjes of
dingen weer kapot. Mijn ouders
verdienen een keer iets wat het
helemaal doet. Ze werken zo
hard om alles draaiende te
houden thuis, dus een beetje
rust mag soms ook wel.
Denk dat mijn moeder het
afwassen wel gaat missen.
Ze was er goed in en dat wist ze
ook maar al te goed. Vrees niet
moeke, die talenten komen nog
wel van pas.
Liefs, Puck
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LEREN
KapelkesHof
Kom naar de
GOLFEN?
GRATIS inloopdagen:
w i jn | g o l f | h or e ca

GOLFSCHOOL
KAPÈLKESHOF
KapelkesHof

zaterdag 24 maart
zaterdag 7 april

van 10.00 uur
tot 12.00 uur

KapelkesH

f

wijn | golf | horeca

Kapèlkeshof

Roomweg 85
5985 NS
NS Grashoek
Grashoek
5985
T. 077 3082677

wijn | golf | horeca
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EK indoor stockcars
in de Mèrthal
SRP de Peeldrivers uit Ysselsteyn organiseert dit jaar voor de 24e keer het Europese Kampioenschap Indoor
Stockcars op zaterdag 24 maart en zondag 25 maart in de Mèrthal in Horst.
Tijdens het evenement doen er
deelnemers uit Nederland, België,
Duitsland, Engeland, Schotland en de
USA mee. Samen strijden ze om de
titel Europees Indoor Kampioen 2018
met als inzet de MPR Pijnenburg
wisseltrofee. Het evenement staat
hoog aangeschreven bij internationale
rijders, wat blijkt uit het aantal van
25 rijders uit Engeland. In de Mèrthal
kunnen de relatief kleine race auto’s
op rechte stukken een topsnelheid

van 80 à 90 kilometer per uur halen.
Tijdens het evenement verschijnt de indoor kampioen 2017
Scott Grocock uit Engeland weer
aan de start, net als de outdoor
wereldkampioen Amelia Betty uit
Engeland en outdoor Europees kampioen Mark Whittakker uit Engeland.
Uit de gemeente Horst aan de Maas
doet Jeroen Janssen uit Sevenum
een poging de titel in Nederland te
houden. Het kampioenschap begint

op zaterdagavond 24 maart om
18.30 uur met het Open Limburgs
Kampioenschap plaats voor de electro stockcars schaal 1:12. Deze stockcars zijn iets kleiner dan hun grotere
brandstof broers. Op de zondag beginnen de voorrondes om 10.00 uur,
waarna om 14.00 uur de 24 beste
rijders strijden om een plaats in
de halve finale. Meer informatie
over het evenement is te vinden op
www.peeldrivers.nl

kapelkeshof.nl
kapelkeshof.nl
kapelkeshof.nl

In Broekhuizen en Broekhuizenvorst
Gezocht

NT2 Docent

Ratelen op Paaszaterdag
Traditiegetrouw gaan op paaszaterdag 31 maart de jongens van Broekhuizen en Broekhuizenvorst langs
de huizen om al ratelend eieren en geld op te halen. Het ontstaan van deze traditie staat in verband met de
kerkelijke plechtigheden van de Goede Week en stamt uit een ver verleden.

Docent Nederlands

Regio: Noord-Limburg en Noordoost-Brabant
Werkvloer-Inburgering biedt cursisten een veilige leeromgeving,
persoonlijk contact en maatwerk. Door gestructureerd en
organisatorisch te werken, begeleiden we de cursisten naar hun
(verplichte) leerdoelen.
Wij zoeken!
Een enthousiaste NT2 docent. Een medewerker met een proactieve
instelling, met passie voor het vak doceren, de doelgroep en de
Nederlandse taal. Je bent flexibel en bereid tot werken in de avond en
tijdens schoolvakanties. Daarnaast zoeken wij in deze functie iemand die
kan organiseren en coördineren, methodisch en praktisch te werk gaat.
Belangrijkste taken
• Enthousiasmeren en motiveren van de cursisten
• Kennis hebben van de verschillende lesmethodes
• Afnemen van intakes en taaltesten (startniveau bepalen)
• Voorbereiden en plannen van de (taal-)lessen
• Voortgang van de cursisten per groep bewaken
• Op de hoogte zijn en blijven van de veranderingen, die de overheid
oplegt aan examens en trajecten
• Rapporteren aan opdrachtgevers
• Contacten onderhouden met de klanten/opdrachtgevers
Belangrijke competenties
• Enthousiast
• Optimistisch
• Creatief
• Zelfstandig
• Improviserend
• Flexibel
Functie-eisen
• In bezit van auto en rijbewijs B (Eis)
• In het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs
of een eerstegraads of tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor
het voortgezet onderwijs (Eis)
• In het bezit van een NT2-certificaat (Eis)
• Ervaring met de doelgroep is een pré (volwasseneducatie)
• Kennis van Word en Excel
Informatie en solliciteren
Heeft u naar aanleiding van deze vacature nog vragen of wilt u direct
solliciteren neem dan contact op met Alda Haegens.
e-mailadres: a.haegens@dewerkvloer.com
Tel.nr. 06 - 51 87 59 15

Macroweg 22b 5804 CL Venray
0478 - 51 35 67
info@dewerkvloer.com
www.dewerkvloer.com

Vroeger als op Witte Donderdag
onder de Heilige Mis het Gloria gezongen werd luidden de klokken en
rinkelden de bellen. Daarna zwegen
de klokken, orgel en bellen tot
Paaszaterdag. De klokken en altaarbellen werden gedurende deze dagen
door de ratel vervangen. De kerkdiensten, die gewoonlijk werden aangekondigd door het luiden van de
klokken, werden nu door misdienaars
met ratels bekendgemaakt. Zo is
bekend dat rondom 1920 de misdienaars van Broekhuizen ratelend een
rondje liepen over de tegenwoordige
Hoogstraat, de Looierstraat en de
Veerweg.
Een uur voor de dienst riepen ze
tussen het ratelen door: ”Eerste maal”,
en een half uur later was het “Samen,
samen” en ongeveer een kwartier
voor tijd werd er “Kleppen, kleppen”
geroepen. Het luiden van de klok om
12.00 uur was voor velen het teken
om met de middagpauze te beginnen.
Het avondluiden, ongeveer een half

uur na zonsondergang betekende het
einde van een lange werkdag. Als op
Witte Donderdag en Goede Vrijdag
de klokken niet luidden, betekende
dit dat men niet wist wanneer er met
werken opgehouden kon worden.

Bezitters van de
kastelen
Vooral voor de bezitters van de
kastelen Broekhuizen, Ooijen en de
Kolck, en de vele mensen die op of bij
deze kastelen werkten, was het zwijgen van de klokken erg lastig. Op het
verzoek van de kasteelheren ontstond
de gewoonte dat op donderdag en
vrijdag van de Goede Week de misdienaars naar de kastelen toe trokken om
met ratels het begin van de middagpauze aan te geven. Een half uur na
zonsondergang gingen zij weer op pad
om het einde van de werkdag aan te
kondigen. Op Paaszaterdag trokken de
koster en de misdienaars naar de kastelen om de beloning voor de bewe-

zen diensten in ontvangst te nemen.
Deze beloning bestond uit een flinke
portie eieren. De eieren werden verdeeld onder de pastoor, de koster en
de misdienaars.
Toen het ratelen geen echte
functie meer had bleef het toch de
gewoonte om op Paaszaterdag naar
de kastelen te gaan om te ratelen.
Vervolgens werd ook een bezoek
gebracht aan de huizen van het dorp.
Iedereen in het dorp profiteerde
immers van het werk van de misdienaars. Naderhand sloten ook nietmisdienaars zich aan en tenslotte was
het de hele mannelijke schooljeugd
die op pad ging en alle huizen van het
dorp bezocht. De koster, die vroeger
ook de onderwijzer was, verdeelde de
opbrengst aan eieren en geld onder de
deelnemers. Op Paaszaterdag na het
lof werden de misdienaars nog eens
door de koster op eieren getrakteerd.
De leiding van de tocht, die vroeger bij
de misdienaars lag, werd later overgenomen door de hoogste klassers.
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Vergadering
dorpsraad Meterik
De dorpsraad van Meterik houdt op donderdag 22 maart de laatste
dorpsraadsbijeenkomst in de huidige samenstelling. De vergadering
vindt plaats om 20.00 uur bij café ’t Hukske.
De dorpsraad hanteert dezelfde
periode als de gemeenteraad, waardoor er nu een nieuwe raad samengesteld moet worden. De dorpsraad is
al een aantal maanden bezig om
nieuwe mensen te vinden die samen
de belangen en leefbaarheid van
Meterik mee willen bewaken en
actief verbeteren. Een aantal geïnteresseerden heeft zich hiervoor al

gemeld. Op de agenda van donderdag 22 maart staan onder andere de
volgende punten: nieuwe kandidaten
dorpsraad en nieuwe taakverdeling,
evaluatie communicatieplan, financieel jaarverslag 2017 en korte terugblik op infoavond locatie oude school.
Kijk voor meer informatie op
www.dorpsraadmeterik.nl of de
Facebookpagina van de dorpsraad.

Paaswandeltocht
Prehistorische huifkartocht
door OJBS De Krullevaar

Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray organiseert zondag 1 april,
eerste paasdag, een paaswandeltocht in de Kasteelse Bossen in Horst.

Openbare Jenaplan-bassischool De Krullevaar in Sevenum en Heemkundevereniging Sevenum
organiseerden op dinsdag 13 maart en woensdag 14 maart samen een huifkartocht. De route liep
langs een aantal vindplaatsen in Sevenum uit de ijzertijd en het bronzen tijdperk. Hierbij kwamen
de kinderen meer te weten over de vindplaatsen en mochten ze vervolgens zelf ook op onderzoek
uit. Dit alles met het thema prehistorie, waar ze op school volop mee bezig zijn in samenwerking
met de heemkundevereniging.

Aan de wandeltocht zijn opdrachten voor jong en oud verbonden,
waarmee prijzen zijn te winnen
Iedereen kan meedoen aan de wandeling en deelname is gratis.
Inschrijven en starten kan tussen
13.30 en 14.30 uur in het clublokaal
Trefhove. Parkeren op de parkeerplaatsen van RKsv Wittenhorst. De finish is
in het clublokaal en ook de prijsuitrei-

king vindt hier tussen 17.00 en 18.00
uur plaats. Tijdens de prijsuitreiking
ontvangen alle kinderen een attentie.
Voor de volwassen deelnemers aan de
paaswandeltocht met het beste
resultaat van de opdrachten zijn
diverse prijzen beschikbaar.
Deze worden alleen uitgereikt aan
diegenen die tijdens de prijsuitreiking
in Trefhove aanwezig zijn.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag in
Someren geopend

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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VC Olsredlem blijft winnen
Door: volleybalvereniging VC Olsredlem
Na een zeer spannende wedstrijd in de eerste helft van de competitie die eindigde in een 2-3 overwinning
voor Peelpush uit Meijel, stond voor Olsredlem D1 uit Melderslo zaterdag 17 maart de returnwedstrijd gepland.
Deze eindigde in 2-3 voor Olsredlem.
Mede gezien de stand in de poule,
wisten de dames van Olsredlem D1 dat
ze als team hard aan de bak moesten
om de punten mee naar Melderslo te
nemen. Met twee geblesseerden een
lastige opgave. Vanaf het begin was er
vanuit beide kanten volop strijd en een
enorme inzet zichtbaar. De teams
gaven weinig aan elkaar toe. Aan het
eind van de set wist Peelpush met een
goede serve de voorsprong op te
bouwen en de set binnen te halen met
25-22. De tweede set kenmerkte zich
door dezelfde strijd. Het niveau van
beide teams leidde tot prachtige

rally’s, die vol vuur af werden
gemaakt. Met de aanvoerster van
Olsredlem voorop wist het team met
een enorme drive de tweede set
binnen te slepen met 21-25. Ook de
derde set was voor de dames uit
Melderslo. Met name een goede
servicedruk en overtuiging in de
aanval leidde tot winst met 20-25.
In de vierde set draaiden de rollen zich
volledig om. Olsredlem leek de draad
even kwijt te zijn, de pass kwam niet
meer en er werden veel persoonlijke
fouten gemaakt, waardoor Peelpush
de druk meteen opvoerde en de set

met grote cijfers naar zich toe trok,
25-15. De dames uit Melderslo moesten duidelijk uit een ander vaatje
tappen om de wedstrijd nog te kunnen
draaien. En dat gebeurde. Vanaf het
begin ging het gelijk op in de vierde
set. Beide teams kregen meerdere
matchpoints en vochten voor iedere
bal. Uiteindelijk wisten de dames van
Olsredlem de laatste set met 16-18
binnen te slepen. Een mooi resultaat
na een geweldige wedstrijd voor het in
grote aantallen aanwezige publiek van
Meijel, waardoor een tweede plek nog
steeds in het zicht is voor Olsredlem.

Hovoc-dames gaan voor
kampioenschap, heren verliezen

Opening Galvin Cup
in Horst
MCC De Streekrijders uit Horst organiseert op zondag 25 maart de
eerste wedstrijd van de Galvin Cup. Deze race vindt plaats op circuit de
Reulsberg in Horst vanaf 11.30 uur.
Dit jaar gaan de MX 2 Inters en
MX Open Inters de strijd aan voor de
prijzen en natuurlijk de eerste plaats
van de Galvin Cup. Daarnaast wordt
de dag aangevuld met de dames,
veteranen, MX 2 Junioren, de MX
Open Junioren, de MX Open nationalen en de MX Open senioren.

Deze klassen rijden voor het
Nederlandse kampioenschap.
Hierbij rijden de dames en de
veteranen samen in één klasse.
Namens MCC De Streekrijders
rijdt Roy Hoeijmakers mee in de
eerste wedstrijd voor de
Galvin Cup.

Cem Limburgs
kampioen judo
Door: Budoclub Horst
De Limburgse kampioenschappen judo vonden zondag 18 maart plaats
in Roermond. Het waren de kampioenschappen voor judoka’s tot 15 jaar.

Door: volleybalvereniging Hovoc uit Horst
De dames van Hovoc DS1 wachtten zaterdag 17 maart VC Volt DS3 uit Cuijk op en wonnen de wedstrijd met
4-0. De heren van Hovoc HS1 reisden naar Landgraaf om het tegen VC Landgraaf HS1 op te nemen, waarvan ze
een verlies van 3-2 mee naar huis namen.
De dames van Hovoc stonden
gecamoufleerd op nummer twee.
In twee wedstrijden 10 punten halen is
het meest haalbare en daar gingen de
dames voor. Met één inhaalwedstrijd
gespeeld vorige week dinsdag tegen
Avance DS1 en één wedstrijd afgelopen
zaterdag tegen VC Volt hebben ze terecht
de eerste plek in de promotieklasse
bereikt. Met een duidelijke ‘walk over’
werd VC Volt weggespeeld. In het
befaamde ‘derde’ setje kwam deze nog
dichtbij, maar standvastig een ‘tandje’
erbij werd het alsnog een 25-23 winst
voor Hovoc (25-8, 25-18 en 25-7).
Ook Avance wist geen vuist te maken en

kon door de servicedruk van Hovoc niet
aan spelen toe komen: 25-13, 25-17,
25-18 en 25-17. De heren strijden nog
mee in de sub-top van de tweede
divisie. De tegenstander van zaterdag,
Landgraaf, is steeds beter gaan spelen en
heeft zich ontvouwd als een geduchte
tegenstander. De Horster mannen gingen
na het onnodige verlies van de week
ervoor er vol voor. De wedstrijd ging fel
van start en kansen gingen over en
weer. Bij de big points trok Hovoc aan
het langste eind en de eerste set werd
met 22-25 gewonnen. De tweede set
ging ook zo van start, maar de kleine
voorsprong werd langzaam ingehaald en

dynamic solutions
Als gevolg van verdere internationale groei van
onze organisatie zijn wij op zoek naar gemotiveerde

overgenomen door Landgraaf. Deze set
werd aan Landgraaf gegeven (25-21). In
de derde set presteerden de mannen
weinig (25-10). Om nog het onderste uit
de kan te halen werden de afspraken
doorgenomen, waarbij teruggedacht
werd aan de eerste set. Met vereende
krachten werd het geen kopie van de
vorige set en liet Hovoc zien dat het
volleyballen kan. Met 19-25 kon de stand
teruggebracht worden tot 2-2. Helaas
waren het enkele servicereeksen van
Landgraaf die daar een streep door
trokken en bleef Hovoc achter de feiten
aanlopen (15-10). De wedstrijd eindigde
in een 3-2 verlies voor Hovoc.

KOM
O
BIJ ONOK
WE R K S
EN

De eerste drie plaatsen nemen
deel aan het Nederlands kampioenschap in Leek over drie weken.
Cem Verheijen van Budoclub Horst
kwam uit in de klasse tot 60 kilo-

gram. Cem won vier partijen op rij
met vol punt en werd zo Limburgs
kampioen. De Horster judoka staat
dus op het NK in Leek over drie
weken.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
4
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

collega’s om ons team te komen versterken.

• Allround Assemblage Medewerker m/v

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

• Assemblage & Expeditie Medewerker m/v
• Customer Support Manager m/v
• Financieel Administratief Medewerker (Parttime) m/v
Kijk op www.microfan.com
Solliciteren kan per e-mail naar info@microfan.com t.a.v. Pascal Schallmaier
Bij vragen bel 077 398 56 48

Microfan B.V. is producent
van meet- en regelapparatuur
voor de agro, food en industrie

Microfan B.V.
077 398 56 48
Industriestraat 23 info@microfan.com
5961 PH Horst
www.microfan.com

Veldpaustuinen.nl • Tel.: 077 467 24 13 • Sevenum
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Koningsschieten
Ons Genoegen America
Door: handboogschutterij Ons Genoegen
Handboogschutterij Ons Genoegen uit America organiseerde zaterdag 17 maart het Koningsschieten. In een
strijd over twee keer 25 wedstrijdpijlen werd er uitgemaakt wie zich een jaar lang koning, prins en ridder van de
vereniging zou mogen noemen.

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

DE KAMPEERSPECIALIST

END
ZONDA0G- 1G6.0E0OUPUR
12.0

Alles wat u nodig heeft op het gebied van: tenten,
kampeerartikelen, slaapzakken, barbecue’s, tuinmeubelen,
gasﬂessen, kampeermeubelen en nog veel meer.
Meijelseweg 51,
5986 NH Beringe
077 - 466 91 94
www.buitenhuisberinge.nl
Mede door een aantal blessures,
verschenen ze met slechts zeven
schutters aan de meet. Na een gezellige strijd kwam Jan Camps met
overmacht met 437 punten (216+221)
als winnaar van de derde koningstitel
op rij, uit de strijd. Drie jaar koning op
rij betekent dat hij de keizerstitel heeft

behaald, de hoogst haalbare titel
binnen de vereniging. Naaste belager
Ruud Weys werd met 415 punten
(209+206) op 22 punten achterstand
gezet. Op zijn beurt wist wist hij Piet
Mooren met 17 punten 398 (194+204)
voor te blijven. De vierde plaats was
voor Lies Camps met 393 punten

(192+201), vijde werd Theo Jacobs met
390 punten (205+185). De zesde plaats
is voor Dré Vervoort met 336 punten
(172+164). Zevende werd Lowie Weijs
met 208 punten (111+79. Het was
weer een spannende en gezellige
wedstrijd, met dank aan gastvrouw
Annette, aldus de club.

in Hegelsom bij de kerk

Door: volleyballvereniging Set Up
Na het slechte volleybalweekend van vorige week stond voor Set Up DS 1 uit Meerlo zaterdag 17 maart de
wedstrijd tegen de dames uit Hoogerheide te wachten. Deze wedstrijd mocht Set Up geen punten laten liggen als
ze nog voor het kampioenschap willen gaan. Eindstand was 4-0.
onnodige punten afgegeven. De set
werd ondanks deze foutjes toch
duidelijk gewonnen met 25-9.
In de derde set ging het weer
goed. Slordigheidsfouten werden eruit gehaald en er was weer
een degelijk spel, 13-7, 20-11.
Het was duidelijk dat Set Up DS 1 een
maatje te groot was voor de dames
van VAT DS 1. Zo kwam Set Up op

Voor al uw vis kunt u
terecht op woensdagochtend
bij visboer Klaas Korlaar

Altijd lekker en vers

Set Up wint van VAT
De eerste set begon stroef (4-4),
maar dit was niet van lange duur.
Set Up DS 1 wist een voorsprong te
pakken, uit te bouwen en met degelijke cijfers de set binnen te halen,
25-11. De tweede set begonnen de
Meerlose meiden meteen sterk (6-2).
Er was weinig tegenstand van VAT DS
1, 12-2, maar door wat slordigheidsfouten werden er toch een paar

KLAAS KORLAAR en Zn.

24-11 voorsprong, waarna een ongelukje gebeurde aan de kant van VAT.
Door een ongelukkige val brak een
van de speelsters haar arm. De wedstrijd werd gestaakt en deze set werd
als gewonnen gegeven aan Set Up,
evenals de vierde set.
Zaterdag 24 maart speelt Set Up
DS 1 om 15.30 uur de uitwedstrijd
tegen Argos DS 1 in Oeffelt.

Haringweg 29d | 3751 BG Spakenburg | T 06 - 5392 4330

E-BIKE
SALE
MINIMAAL 15% KORTING*
OOK VOORDEEL OP STADSFIETSEN

Veertiende klassering in
A-klasse voor HZPC
Door: zwemvereniging HZPC
De wedstrijdzwemmers van HZPC uit Horst zwommen op zondag 18 maart de laatste wedstrijd in de
Nationale Zwemcompetitie. Ze waren te gast in Sittard.
Deze vierde van vier wedstrijden wordt door alle verenigingen in
Nederland gezwommen. HZPC komt
dit seizoen uit in de A-klasse. Na de
eerste drie wedstrijden stond HZPC
in het tussenklassement op de dertiende plek in de A-klasse. Hoewel
HZPC deze vierde ronde een elfde
plek wist te behalen, zien we de
zwemvereniging in het totaalklassement terug op de veertiende plek,
met slechts één seconde afstand op
nummer dertien. Hiermee mag HZPC

zich 29e van Nederland noemen.
De junioren, jeugd en senioren
zijn nog volop in voorbereiding voor
de grote wedstrijden die later dit seizoen op de planning staan. Er werd
tijdens deze wedstrijd goed gezwommen. Mooie tijden waren er voor
Manon van der Wielen, Ilse Swinkels,
Lyn Vallen, Isa Curvers, Imke van den
Hoef, Daniël Vlijt, Cas Verstegen, Tijn
van Kuijk, Loeki Knops en Anne Roefs.
Voor de senioren stonden er weer
enkele zware afstanden op de plan-

ning, waaronder de 200 meter vlinderslag, 200 meter wisselslag en
de 4x200 meter vrijeslag voor de
heren. Serafina Vlijt, Manon Koster,
Ingrid van Horen, Judith van Meijel,
Lotte Roefs, Koen Koster, Björn
Piket, Dennis Brouwers en Patrick
Janssen lieten zich wederom van hun
beste kant zien. Het team is uiteraard niet compleet zonder minioren.
Ervaren en minder ervaren minioren
mochten ook aan de start verschijnen
in Sittard.

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Venrayseweg 30 Horst | tel.: 077-3970766 | www.fietsplusgeertsrijs.nl
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BrandNew
afsluiter Lakeside
Stammineke 2018

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

Café ’t Stammineke en DC Stammi uit Grubbenvorst organiseren
van donderdag 22 maart tot en met zaterdag 24 maart een darttoernooi onder de naam Lakeside Stammineke. De finale van dit toernooi
op zaterdag wordt vanaf 21.00 uur muzikaal omlijst door de
pop/rock-coverband BrandNew.

Benefietconcert Blitz
De leden van de Horster beatband Blitz vierden zaterdag 17 maart dat de band vijftig jaar
geleden is ontstaan. Daarvoor werd een concert georganiseerd in De Lange Horst. De opbrengst
ervan komt ten goede aan Stichting Vrienden Van Hospice D’n Doevenbos.

Kasteel Huys ter Horst opent
deuren voor bezoekers
Kasteel Huys ter Horst is op zondag 1 april geopend voor bezichtiging. Bezoekers kunnen dan tussen 14.00 en
16.00 uur een kijkje nemen in het 700 jaar oude kasteel en zijn historie.

De eerste twee rondes worden
gespeeld op donderdag 22 maart.
De kwartfinales vinden plaats op
vrijdag 23 maart en de finales op
zaterdag 24 maart. Deze zijn vrij te
bezoeken voor iedereen, waarbij ze
echte Lakeside-sfeer wordt nage-

bootst. BrandNew is afkomstig uit de
kop van Noord-Limburg, waarbij de
frontman zelf ook uit Grubbenvorst
komt. Ze spelen een combinatie van
jonge en oude pop/rock-hits.
Dit optreden is voor iedereen vrij
toegankelijk.

Met de ingang van deze openstelling wordt een begin gemaakt aan een
reeks, waarbij van april tot oktober
het kasteel toegankelijk is voor bezoekers op de eerste zondag van de
maand. Dit is normaal gesproken niet
mogelijk omdat het dan enkel
geopend is op afspraak of voor
activiteiten.
Ruim 700 jaar geleden is de eerste

versie van het eens zo grote kasteel
gebouwd. Gedurende die 700 jaar
is er veel bijgebouwd, afgebroken,
verbouwd en verfraaid. Na de dood
van de laatste bewoner is het echter in verval geraakt. Aan het begin
van deze eeuw zijn er weer ruimtes
blootgelegd en zijn er nieuwe ruimtes
opgetrokken, die tegenwoordig veelal
benut worden voor vergaderingen,

trouwerijen en activiteiten.
Met het blootleggen van deze
ruimtes is ook de geschiedenis van het
kasteel zichtbaar geworden. Tijdens de
openstelling is de geschiedenis zelf te
ontdekken met behulp van een handout. Ook lopen er vrijwilligers rond
die hier meer over kunnen vertellen.
Kijk voor meer informatie op
www.kasteelhuysterhorst.nl

nieuw in verkoop: fase 4!

• informeer naar de voorwaarden

� 8.5
00,koops
ubs

idi
Horst
aan dee gemeente
toepas Maas van
sing •

Diverse woningtypologieën, o.a. eengezinswoningen, tweekappers
en levensloopbestendige boerderijwoningen
 Kavels variërend van ca. 130 m² tot ca. 260 m²
 Woonoppervlak variërend van ca. 110 m² tot ca. 149 m²


Verkoopprijzen variërend van € 190.000,- v.o.n. tot € 260.000,- v.o.n.

verkoop en informatie

T (077) 260 00 00

T (077) 398 90 90

meteriksveld.nl
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Voor alle
vroege vogels
zaterdag 24 maart
tussen 07:00 en 09:00 uur
OP ALLES

Team LOEI winnaar
IQuizut 2018 in Meerlo
Grote winnaar van de derde editie van de Meerlose dorpsquiz IQuizut 2018 is team LOEI met
1053,5 van de 1250 te verdienen punten. Deze uitslag kwam tot stand tijdens de finaleavond op
zaterdag 17 maart, waarbij door het hele dorp nog diverse buitenvragen moesten worden beantwoordt. Op de tweede plaats eindigde ‘Groeëte toffel beej Ald Mieëldere’ met 1040,5 punten.
De winnaar van vorig jaar, de familie Mooren werd derde.

Kinderworkshop Paastafelversiering in de Kantfabriek
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 28 maart tussen 14.00 en 16.00 uur een
kinderworkshop, waarbij de kinderen paastafelversiering mogen maken.

15%

KORTING*
*Kijk voor meer informatie op welkoop.nl/vroegevogel

SEVENUM

Horsterweg 68 tel.: 077 - 467 22 22

*Kijk voor meer informatie op welkoop.nl/vroegevogel

Sevenum

Horsterweg 68

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

FOURPACK BV
Ter versterking van ons team zoeken wij per direct een enthousiaste:

CHAUFFEUR
KOELTRANSPORT /
WALKING FLOOR
Fulltime

Het betreft het vervoer van versproduct en compost
op nationale en internationale ritten.
Beschik jij over:
• chauffeursdiploma ccv-b goederenvervoer
• rijbewijs C en CE
• de goede instelling en benodigde flexibiliteit om in een
modern, dynamisch bedrijf te werken
• een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel
dan nodigen wij je graag uit te solliciteren.
De kinderen krijgen deze dag een
groot ei, dat ze op kunnen vrolijken
met borduursteken, kralen, stukjes vilt, wol en kant. Hierin zijn de
kinderen volledig vrij. Het versierde
ei mogen ze na afloop meenemen.

Thuis kunnen ze het dan met Pasen
op de tafel naast het bord leggen,
om er bestek of een eierlepeltje in te
leggen.
Ouders en begeleiders van de
deelnemende kinderen zijn niet

aanwezig in het cursuslokaal tijdens de workshop. De workshop
is bedoeld voor kinderen van 6 tot
en met 12 jaar.
Voor meer info of aanmelding:
cursus@museumdekantfabriek.nl

Je kunt je cv mailen naar: info@freshchamp.com
Voor meer inlichtingen kun je bellen: 06-13113566

Fourpack BV - Ruttenweg 2, 5961 PR HORST
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Jubileum Trade Mark

‘Wij stellen vriendschap boven ambitie’
De Horster feest-rockband Trade Mark viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Dat maakt de band een unicum, omdat er weinig bands in zijn die het
zo lang volhouden met elkaar. Dit zesde lustrum wordt groots gevierd tijdens de vierde editie Verrekte Goede Vrijdag op vrijdag 30 maart, dat voor de
tweede keer in De Mèrthal in Horst plaats vindt.

De band tijdens Verrekte Goede Vrijdag Part III in 2013
“Wat ons typeert, is dat we onze
eigen saus gooien over de nummers
die we spelen. Veel bands spelen de
originele versie van de artiest precies
na en hebben dan ook een heel paneel
om ieder effect exact na te kunnen
spelen,” vertelt zanger en gitarist Ruud
Leijssen uit Horst. “Dat hebben wij
allemaal niet. We gebruiken geen
effecten, waardoor alles wat we spelen
dezelfde klankkleur heeft. Hierdoor
wordt de sound juist weer iets dat ons
kenmerkt. Dat is ons ‘trademark’ dus”,
voegt hij er lachend aan toe.
Gitarist Jeroen Schobbers uit Melderslo
laat weten wat dat sausje verder
precies inhoudt. “We spelen hele

feestelijke nummers, maar dan steviger. Het sausje is recht-toe-recht-aan in
de stijl van Status Quo en Normaal.”
Nummers als ‘Country Roads’ en
‘I’m Into Folk’ zijn populair bij de band
en slaan volgens de mannen altijd
goed aan bij het publiek. “Sweet
Caroline van Neil Diamond is er ook zo
eentje. Die hoorden we eerste als après
ski-versie, waarop we meteen dachten:
dat kunnen wij vele malen beter”,
vertelt Jeroen.
Ruud: “Voor ons is het belangrijkste
dat we plezier hebben in wat we doen.
Als je het als band leuk hebt, dan slaat
dat vanzelf over op het publiek.
Uiteindelijk is dat ook het enige dat

voor ons telt op zo’n avond; een goed
feest waarbij de lol voorop staat.”
De vijf bandleden zijn ondertussen allen
rond de 45, wat het optreden zodoende
fysiek een stuk moeilijker maakt volgens de mannen. Daarnaast zijn de prioriteiten in het leven ook anders komen
te liggen; allen hebben het doordeweeks druk met werken of anders wel
het ouderschap. “Daardoor zijn we qua
optreden veelal beperkt tot vrijdag- of
zaterdagavond. Daarnaast is het aantal
podia in de gemeente waar nog echt
livemuziek te horen is tegenwoordig
flink uitgedund. Hierdoor zijn we tegenwoordig veel meer aangewezen op
kermissen en grote zalen. We spelen nu

minder vaak per jaar, maar als we een
optreden aannemen, dan geven we ook
de volle 100 procent. We geven alles
of niets, dat is onveranderd gebleven”,
licht Jeroen toe.

Geprobeerd met
management
Dertig jaar als band bij elkaar blijven is uniek te noemen en iets waar
ze in de gemeente Horst aan de Maas
alleen door Rowwen Hèze in overtroffen worden. Ze hebben veel bands zien
komen en gaan in al die tijd, waarbij
het voorbeeld van Heideroosjes het
meest markant te noemen is.

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van
sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen is onze core business.
Hierbij staan een hoogst haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij
Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

Productie medewerk(st)er
Een parttime baan van 28-32 uur met veel afwisseling

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

Ruud: “Ik weet nog dat we tijdens
ons vijfjarig jubileum Heideroosjes als
voorprogramma hadden. We vierden
toen ons eerste lustrum in The Shuffle
in Horst.” Zelf hebben ze echter nooit
de ambitie gehad om veel groter te
worden. Volgens zowel Jeroen als Ruud
is dat ook de reden dat Trade Mark
zo lang bestaat. “We hebben het wel
eens geprobeerd met een management dat van alles voor ons regelde
en data voorstelde, die we dan allemaal moesten afwijzen. Dat voelde
niet oprecht, niet zoals wij als persoon
zijn”, legt Jeroen uit. “Wij stellen onze
vriendschap boven ambitie, waardoor je ook geen meningsverschillen
kunt krijgen over de muzikale richting.
Dat is namelijk waar veel bands op
stuk lopen”, voegt Ruud hier aan toe.
Het jubileum vieren ze dit jaar
wederom met een Verrekte Goede
Vrijdag, waarbij ze het vizier op zowel
vroeger als de toekomst richten.
“We hebben er opgelet dat we met dit
feest verschillende leeftijden bij elkaar
brengen. Zo bestaat het voorprogramma uit jonge opkomende lokale
bandjes uit Horst en omstreken, waarbij we Stressed en The Hedge hebben weten te strikken”, vertelt Jeroen.
Voor deze avond treedt hij ook eenmalig op met zijn zoon in de Johnny Cashtribute genaamd No Cash. “Daarnaast
zullen diverse bands van vroeger die
wij overleefd hebben, enkele nummertjes mee spelen tijdens onze set.
Bad Friday komt heel toepasselijk
langs, maar ook De Stoere Patsers
zullen even onze gitaren overnemen.
Goede vriend van de band Richard
Jansen, van het voormalige Jovink
& The Voederbietels zal ook een stukje
mee ‘knappen’ op gitaar. We hebben
veel te vieren deze jubileumeditie,
dus verwacht vooral veel gouwe
ouwe”, laat Ruud weten.

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

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

werken

America Tel. 06-12359686
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Koffie-ochtend

Samen-zijn in kapel
De Schuilplaats
In kapel De Schuilplaats in Horst vindt op woensdag 28 maart een
samenkomst plaats. Deze duurt van 10.30 tot 12.00 uur.
De koffieochtend vindt plaats
onder de noemer ‘Samen-zijn’.
“De ‘ingrediënten’ van ons ‘samenzijn’ zijn heel eenvoudig en dus
ook ‘behapbaar’ voor iedereen:

Grote Smedendag
bij Museum De Locht
De smedengroep van Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 25 maart de jaarlijkse
Grote Smedendag. Collega’s uit alle uithoeken van het land komen om 11.00 uur de groep smeden van het
museumversterken.

Gezellig koffie en thee drinken,
onderlinge ontmoeting en een
zinvol gesprek onder mijn leiding”,
aldus evangelist Marcel de
Roode.

Fietstechnicus

Medaillewinnaars
Skills Heroes
Joep Hesen uit Lottum heeft de bronzen medaille in de categorie
fietstechnicus gewonnen tijdens de finale van Skills Heroes. Deze
vonden plaats van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 maart in de
IJsselhallen in Zwolle en op mbo-leslocaties in Overijssel.
Skills Heroes zijn mbo-vakwedstrijden, variërend van autotechnicus
en verkoopspecialist tot schoonheidsspecialist en grafisch ontwerpen.
Doel van deze vakwedstrijden is
om aanstormend vaktalent een
podium te geven en beroepsonder-

wijs naar een hoger niveau te tillen,
aldus de organisatie. Joep Hesen
volgt een opleiding aan ROC Rijn
IJssel in Arnhem.
Van het Citaverde College in
Hegelsom won Aniek Albers uit
Wanroij het zilver in de categorie
dierenverzorger.

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

3 van de 4 slaagt!

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

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
n Aanleg rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

laten bakken in de bakoven van het
museum. Ook kunnen ze palmstokjes
versieren. Het museum is deze dag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur en
de bijzondere activiteiten beginnen
om 11.00 uur. Meer informatie is te
vinden op www.museumdelocht.nl

kom op 1e en 2e paasdag paaseieren zoeken

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

Wij zoeken een
Wij
zoeken
zoeken een
een
•Wij
W-installatie

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

monteur en een
•• W-installatie
monteur
W-installatie
monteur en
en een
een
CV-servicemonteur
•• CV-servicemonteur
CV-servicemonteur

www.hadecollection.nl

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

door grote, handbediende blaasbalgen. Ter plekke wordt een paard
beslagen en is eerder gemaakt
smeedwerk te bewonderen.
Daarnaast mogen kinderen in
het kader van Palmpasen palmhaantjes maken van brooddeeg en die

• KINDERBOERDERIJ
• SPEELTUIN EN INDOOR
• PANNENKOEKEN ETEN
• RESTAURANT

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

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

Het betreft hier een team van
meer dan twintig smeden. Het hele
binnenterrein van het museum
staat deze middag vol smidsvuren
en aambeelden waarop hard
gewerkt wordt. De smidsvuren
worden deels aangewakkerd

Heb jij
Heb
Heb jij
jij
Persoonlijkheid
Persoonlijkheid
Persoonlijkheid
Drive en
Drive
en
Drive en
Rechterhanden?

Autobedrijf

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

2
2
2 Rechterhanden?
Rechterhanden?

WIJ BIEDEN
WIJ
Vrijheid.
WIJ BIEDEN
BIEDEN

Vrijheid.
Verantwoordelijkheid.
Vrijheid.
Verantwoordelijkheid.
Vertrouwen.
Verantwoordelijkheid.
Vertrouwen.
Vertrouwen.
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Agenda t/m 29 maart 2018
do
22
03

Workshop voor Pasen

vr
23
03

Stammineke Live presents:
BrandNew

Fototentoonstelling
‘Kiekjes kieken’

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 15.00-20.00 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop, JCHegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Infomiddag De Vrije Akker

Beerpong Toernooi 2018

Voorstelling ‘Kloosterchemie’

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Witveldweg 2 Grubbenvorst

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Toneelverenging Mimus
Locatie: Parochiehuis Tienray

Workshop ‘Just Breathe’

Beerpong Toernooi 2018

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: WeYoga Horst

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: Breurs Sevenum

Cabaretvoorstelling Peter
Pannenkoek – Later was alles beter

Voorstelling ‘Kloosterchemie’

Pre-Prilpop

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging Mimus
Locatie: Parochiehuis Tienray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

zo
25
03

Beerpong Toernooi
Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

za
24
03

Grote Smedendag en palmstokjes
versieren
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: ’t Gasthoês Horst

ma
26
03
wo
28
03
do
29
03

Voorlichtingavond Kabroeksebeek
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: initiatiefgroep Kabroeksebeek
Locatie: achterkant gemeentehuis Horst

Kinderworkshop
‘Paastafel-versiering’
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Optreden SIMONS

Workshop Barebow WA Style

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Dagcentrum De Baersdonck Grubbenvorst

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: Archery Service Center Horst

Infomiddag De Vrije Akker

Opening ASUZ-kampioenschap

Lezing over ademen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Witveldweg 2 Grubbenvorst

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: ACC De Paradijsracers
Locatie: Het Peeldijkje Horst

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Electro Stockcars kampioenschap
schaal 1:12

Galvin Cup opening

Tijd: 18.30 – 21.30 uur
Organisatie: SRP De Peeldrivers
Locatie: Mèrthal Horst

Sparta ’18 voetbalquiz 2018
Tijd: 19.30 uur
Locatie: sportcomplex ’t Spansel Sevenum

Inspiration Day Limburg –
doTerra Spring Tour 2018
Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: MCC De Streekrijders
Locatie: circuit De Reulsberg Horst

Open Limburgs Kampioenschap
electro stockcars
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: SRP De Peeldrivers
Locatie: Mèrthal Horst

Voorstelling ‘Kloosterchemie’

Jeugdorkest

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging Mimus
Locatie: Parochiehuis Tienray

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Goudenjubileum
jubileum
Gouden

“De Schoester”
Schoester”
“De

schoenmode
schoenmode

50 jaar
jaar
50

20%
%korting
kortingop
opUw
Uwaankoop.
aankoop.
20
Dezeaanbieding
aanbiedingisisgeldig
geldigvan
van22/3
22/3tot
totenenmet
met25/3
25/32018.
2018.
Deze

25maart
maartkoopzondag
koopzondag
25
Steenstraat14
14
5961EV
EV
Steenstraat
5961

Horst
Horst

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

service 27

22
03

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Voorleeskampioenen
uit Horst en Tienray

America
zondag
Heilige mis
goede vrijdag Kruisweg

11.00
15.00

Rens Gommans van de Mariaschool uit Tienray en Chizaram Ukanwa van BS de Weisterbeek uit Horst zijn
dinsdag 13 maart in de Schouwburg Venray uitgeroepen tot winnaars van de regionale voorleeswedstrijd.
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La Providence (kloosterkapel)
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Kronenberg

Naast Rens en Chizaram
won ook Mila Peeters van de
BS De Heggerank uit Heijen.
Acht schoolkampioenen uit het
werkgebied van BiblioNu en

Biblioplus namen hieraan deel.
De voorlezers werden om de
beurt door de presentator naar
voren geroepen en mochten voorlezen uit een door henzelf gekozen

boek. De winnaars stromen door naar
de provinciale finale in Roermond,
waarna uiteindelijk de Limburgse
kampioen in mei de provincie mag
vertegenwoordigen.

Lottum
Meerlo
zondag
donderdag
		

Word jij enthousiast van de financiële
administratie en wil jij werken in een
groeiende organisatie?

Melderslo

Heb je al enkele jaren werkervaring als
Financieel Administratief Medewerker?

Meterik

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Swolgen

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 29 maart 2018
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl
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18.00
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Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
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Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

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.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een bekwame en enthousiaste:

Financieel Administratief Medewerker (24 uur)
Als financieel administratief medewerker maak je onderdeel uit van het Finance Team dat bestaat uit 5 collega’s.
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor alle financieel administratieve werkzaamheden voor alle 7 bv’s
van de Hotraco Group.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Verwerken van inkoopfacturen (kosten en goederen);
Voorbereiden betalingsopdrachten crediteuren;
Beheer crediteurenlijsten;
Controleren en verwerken van diverse betalingen;
Boeken bankafschriften;
Verwerken van verkoopfacturen;
Diverse controles.

Wij vragen:

• Een afgeronde mbo-opleiding richting boekhouding
of vergelijkbaar;
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een
vergelijkbare functie;
• Goede kennis van de Nederlandse, en weet
je te redden in de Engelse en Duitse taal;

• Bij voorkeur ervaring met Exact;
• Kennis van MS-office Word en Excel;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden en bent een gezellige collega;
• Je bent accuraat en nauwkeurig;
• Je hebt een proactieve en oplossingsgerichte instelling.

Wij bieden:

• Een parttime functie, werkdagen zijn bespreekbaar
maar de vrijdag behoort in ieder geval tot
jouw werkdagen;
• Uitdaging en samenwerking binnen het
Hotraco Group Netwerk;
• Prettige werksfeer in een hecht team;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
voor het Metaalbewerkingsbedrijf.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Tom Dentener (Coördinator Finance)
via: 077-3275000. De sollicitatiegesprekken voor deze functie vinden plaats vanaf week 16.

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.

TOT WEL

€204,-

KORTING!
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7
T/PM

1400

SOFTCARE-TROMMEL

949,-

WASMACHINE
WDB030WPS

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

specialisten in ons Service
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geopend. Bij ons kunt u elke dag

Daarom zijn wij 7 dagen per week

wij voor u klaar, zo goed en zo snel mogelijk.
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Bij EP:Tummers staat klanttevredenheid hoog
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week geopend!
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WARMTEPOMPDROGER
TDB120WP

• Energieklasse A++
• Vulgewicht 1-7 KG
• 66 dB
• PerfectDry: droogt alle textielsoorten
zeer nauwkeurig
• FragranceDos zorgt voor heerlijk
ruikend wasgoed

Center assisteren u aan

Gratis bezorging.

Niet goed, geld terug.

Frank

heeft. Zelfs op zondag!

telefoon, wat u het liefste

999,-

204,-

de balie, online of via de

-/-

INRUILKORTING

795,-

Deskundig advies.

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

7 dagen per week geopend.

GRATIS
BEZORGD!

inruil van uw o

KG

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

PERFECTDRY

66
dB

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

• Energieklasse A+++
• Vulgewicht 1-7 KG
• 1400 t/pm
• De SoftCare-trommel beschermt
uw wasgoed
• Zuinige, krachtige en onverslijtbare
ProﬁEco-motor

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

775,Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

7

ij
Hoge korting b

INRUILACTIE!

Tummers

174,-

INRUILKORTING

-/GRATIS
BEZORGD!

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

