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Een zeer korte raadsvergadering vond op donderdag 29 maart in de raadszaal van het gemeentehuis in Horst plaats. Er stond op deze vergadering namelijk maar één
punt op de agenda: de installatie van de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas.
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“Maar dat wil niet zeggen dat
we zomaar klaar zijn”, vertelt
burgemeester Ina LeppinkSchuitema. Na het officieel openen
van de vergadering, roept ze alle
raadsleden op om voor de raadstafel
te gaan staan. Eén voor één werden
ze naar voren geroepen om bij de
burgemeester een eed of een
verklaring af te leggen. In het kort
komt het erop neer dat ze beloven
hun werk voor de gemeenteraad
naar eer en geweten te vervullen.
Aansluitend worden ze allemaal
gefeliciteerd en krijgen ze een bos
bloemen mee.
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het jongste lid van de raad en Jos
Gubbels van D66+GroenLinks het
oudste lid met 68 jaar. Toch maakt
Gubbels deel uit van de jongste
fractie met een gemiddelde leeftijd
van 35 jaar. De gemiddelde leeftijd
van de raad is 44 jaar, wat vijf
jaar jonger is ten opzichte van de
vorige raad. Er zijn in totaal tien
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afgerond door de burgemeester
met feitjes over de raad. “Zo is Kay
Thijssen van Essentie met 21 jaar

nieuwe raadsleden bij gekomen
en zeventien kunnen blijven zitten.
In totaal zitten er nu achttien
mannen en negen vrouwen in
de raad”, aldus burgemeester Ina
Leppink-Schuitema. “We hebben
wederom een mooie mix van kennis
en kunde in de raad zitten die vol
enthousiasme aan deze klus begint.”

Barbecue & Gourmet Party Service

BEZORGERS/
CHAUFFEURS m/v
VERKOOP/ADMINISTRATIEF
MEDEWERKERS m/v

Interesse? kijk op www.a-z.nl/vacatures
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Senioren en brandveiligheid

‘De meterkast is geen opbergplek’
Om senioren bewust te maken van het belang van een brandveilige
omgeving zijn Brandweer Zuid-Limburg, Brandweer Limburg-Noord en
KBO Limburg gezamenlijk een voorlichtingsproject gestart. Woensdag 28
maart kregen de leden van KBO America tips om hun woning zo brandveilig mogelijk te maken.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Truckrun Horst aan de Maas
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Yana van de Sande
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

“Wie gebruikt zijn meterkast
als opslagplek?” vraagt Monique
Leijssen-Verwijst van Brandweer
Limburg-Noord. Aarzelend gaan er
wat vingers omhoog. “Ik zet er de
stofzuiger in”, bekent een mevrouw
lachend. Dat de meterkast geen
geschikte plek is om als opslagruimte
te gebruiken, dat weten de meeste
aanwezige senioren eigenlijk wel.
Mocht er kortsluiting ontstaan, dan
loop je het risico dat de andere spullen in de kast ook in brand vliegen en
het bemoeilijkt de brandweer om de
elektriciteit en het gas af te sluiten,
doceert Leijssen-Verwijst.
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van de brandweer krijgen de
KBO-leden niet een berg aan informatie voorgeschoteld, maar moeten
ze zelf actief aan de slag. Door middel van een quiz krijgen de senioren
stellingen voorgelegd. Met behulp
van een stemkastje geven ze volgens
hen het juiste antwoord. De thema’s
die aan bod komen zijn voorkomen,
signaleren en vluchten. Er wordt aandacht besteed aan rookmelders, de
beste plek hiervoor is zo’n 50 centimeter vanaf de muur aan het plafond,
en hoe je een vlam in de pan het
beste dooft. Dat blijkt niet met water
of een blusdeken te zijn, maar met
een deksel die de pan goed afsluit.

“En ga alsjeblieft niet met de pan
lopen”, houdt Leijssen-Verwijst de
mensen voor. “Zet het fornuis en de
afzuigkap uit en wacht zeker één uur
totdat de pan helemaal is afgekoeld.”
Uit onderzoek van Brandweer
Zuid-Limburg en Brandweer LimburgNoord blijkt dat senioren vaker
betrokken zijn bij een brand in de
woonomgeving dan mensen jonger
dan 65 jaar. Tussen 2008 en 2012 was
47 procent van de fatale slachtoffers van een brand 60 jaar of ouder.
“Op basis van die gegevens is de
verwachting dat het aandeel oudere
slachtoffers door brand de komende

jaren flink zal toenemen”, zegt Nick
Boersma, beleidsadviseur Brandveilig
Leven. Er wordt geschat dat door de
vergrijzing het aantal sterfgevallen als
gevolg van brand onder 65-plussers
tot 2030 toeneemt met 60 procent.
Er heeft inmiddels al een aantal
bijeenkomsten plaatsgevonden en de
reacties zijn over het algemeen positief zegt Boersma. “De KBO-leden zijn
erg enthousiast, ze geven met name
aan de stemkastjes een leuk middel
te vinden om het samen over brandveiligheid te hebben. Het interactieve
spreekt ze aan.” Volgens hem vinden
ook zij het belangrijk dat er aandacht

is voor brandveiligheid en geven zij
aan hun eigen gedrag waar nodig aan
te passen. “De KBO-leden geven met
name aan een rookmelder te gaan
aanschaffen, of deze vaker te gaan
testen als er al rookmelders in huis
zijn. Daarnaast geven ze aan de binnendeuren vaker dicht te gaan doen.
Een belangrijke toevoeging is dat ze
aangeven met anderen in hun omgeving het gesprek aan te gaan over dat
wat ze geleerd hebben over brandveiligheid. Ze gaan met veel enthousiasme de deur uit, iets wat voor onze
medewerkers vanzelfsprekend weer
veel energie geeft.”

Gemeente handhaaft naam Aan het Patronaat
Ondanks bezwaren van enkele buurtbewoners, blijft de naam van de nieuwbouwwijk in Kronenberg Aan het Patronaat. Dat heeft gemeente
Horst aan de Maas onlangs besloten.
Naast gemeenschapshuis
De Torrekoel in Kronenberg zijn vijf
starterswoningen gebouwd.
Gemeente Horst aan de Maas deed
eerder, in samenspraak met de
Heemkunde Vereniging Sevenum,
het voorstel om de nieuwe straat
Kroeverthofje te noemen. Daar
maakte de dorpsraad bezwaar
tegen omdat er volgens haar niet
voldoende draagvlak was voor deze
naam. In overleg met de dorpsraad
en de heemkundevereniging werd

Autobedrijf

vervolgens besloten voor de naam
Aan het Patronaat. Dit verwijst naar
parochiehuis het Patronaat dat tot
1967 op de plek van het huidige
gemeenschapshuis lag.
Enkele buurtbewoners waren
niet blij met deze naamswijziging en dienden een bezwaar in.
Onlangs boog de commissie voor
de behandeling van bezwaarschriften zich over de zaak. Volgens de
bezwaarmakers lijkt de naam onder
andere te veel op Het Patronaat

in Horst. Bij het bestellen en laten
bezorgen van materialen is het al
meerdere keren voorgekomen dat de
bezorger bij Het Patronaat in Horst
stond, zegt de commissie. De bezorger had dat niet in de gaten, omdat
sommige navigatiesystemen werken
met een gemeentenaam en niet per
kerndorp naar een straat gezocht kan
worden. Bij het vaststellen van een
nieuwe straatnaam geldt een aantal
richtlijnen. Zo mag een straatnaam
niet te veel lijken op al andere in de

gemeente gebruikte straatnamen
en dat is nu wel het geval zegt de
commissie. Het College van B&W
vindt echter dat het draagvlak
dat er bestaat voor de andere
straatnaam, zwaarder weegt dan
eventuele verwarring.
Wel heeft ze vijf bewoners een
schadevergoeding van 50 euro elk
toegekend vanwege de hinder die
zij ondervonden en de kosten die zij
hebben gemaakt door een adreswijziging.
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Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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UBUNTU project Taalrijk Hegelsom

‘Muziek is een taal die
iedereen spreekt’
In samenwerking met het Dendron College in Horst en de Muzikantine in Horst, maakte EOA-school (Eerste
Opvang Anderstaligen) Taalrijk in Hegelsom, donderdag 29 maart een start met het UBUNTU-project. Een project
waarbij de leerlingen toewerken naar een muzikale presentatie in OJC Niks in Horst op donderdag 26 april.

nieuws 03

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

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

De naam van het project UBUNTU is
afkomstig van Angesom Tesfu. Hij komt
zelf uit Eritrea en woont tegenwoordig
in Melderslo. Een aantal weken geleden werd hij met enkele muzikanten
van de Muzikantine uit Horst samengebracht. Daar is de band UBUNTU uit
voortgekomen. Hieruit ontstond een
bijzondere combinatie van westerse
popmuziek met muzikale invloeden uit
Eritrea. “Ubuntu staat in het Eritrees
voor ‘verbondenheid’, wat dus ook heel
toepasselijk is voor dit project”, aldus
Marion Steeghs, projectleider namens
de Muzikantine. “Angesom Tesfu treedt
ook op met zijn band tijdens de eindpresentatie.”
“We hebben tijdens dit evenement met Angesom gemerkt hoe
muziek mensen kan samenbrengen,
ongeacht de verschillen in cultuur en
taal. Muziek schept een band en dus
hebben we dit verder doorgetrokken.”
EOA-school staat voor Eerste Opvang
Anderstaligen. De kinderen die hier
naar school gaan komen veelal
uit vluchtelingfamilies. “Velen zijn
gevlucht voor oorlog, anderen weer
om andere redenen, maar allemaal
hebben ze wel iets meegemaakt
waardoor ze niet meer konden blijven
wonen in het geboorteland”, aldus
Steeghs. Met dit project hebben ze
verschillende doelen. Ten eerste willen ze de kinderen kennis laten maken
met muziek als uitlaatklep. Veel van
de kinderen worstelen met trauma’s
en met muziek kunnen ze dat een
plaats geven.
“Daarnaast is het goed voor de
eigen ontwikkeling. Mochten de kinderen na deze vier weken verder
willen met het gekozen instrument,
dan moedigen we dat van harte aan.
We zouden het ook mooi vinden om
te zien als er mensen in de gemeente

zijn die het leuk vinden om met een
groepje of individuele leerlingen
muziek les op te pakken. De leerlingen
kunnen hiermee dan ook ondersteund
worden door Stichting Leergeld.”
Hiervoor dienen de kinderen zich te
melden bij de stichting, waarna er
aan de hand van het inkomen van de
ouders gekeken wordt wat er vergoed
kan worden.

Trauma’s een
plaats geven
Gedurende het project hebben de
leerlingen zelf gekozen voor een les in
slagwerk, zang of de HubTowers. Bij de
laatstgenoemde staan er twee pilaren
in het klaslokaal, waar bas, gitaar en
drums op handzame wijze op elkaar
aangesloten zijn. Het drumstel is terug
gebracht tot een samplepad en via
koptelefoons horen de andere muzikanten aan de Hubtower het totaalplaatje van wat ze neerzetten. Met de
HubTower werken ze er naar toe om
zelf Shape Of You van Ed Sheeran na
te spelen. Ed Sheeran blijkt populair
te zijn, als met de zanggroep druk
geoefend wordt op Perfect. Marjolein
Cuijpers draagt zorg voor deze groep
en is te spreken over het project:
“Het is even zoeken naar het talent in
de groep en natuurlijk is het in de uitleg wat lastig met de taal, maar het is
heel dankbaar werk om hier te mogen
staan.” De slagwerkgroep werkt er
naartoe om een volle show neer te
zetten met meer dan alleen trommels
en drums. Ratels, fluiten, ballonnen en
flitsende lichten worden er bij betrokken. Het voornaamste doel van het
project is de verbindende factor van
muziek, wat op verschillende manieren op te vatten is. Marion vertelt
hierover: “Het eerste waar je bij de

leerlingen tegenaan loopt is de taal.
Nederlands is de voertaal op deze
school, maar lang niet iedereen die
hier komt spreekt die taal. Soms moet
dat in het Engels, soms in het Duits
of soms met handen en voeten.
Zo gaat dat dus ook met het UBUNTUproject. Het mooie aan dit project is
dat muziek een taal is die iedereen
spreekt.” Door het spreken van deze
universele taal hopen ze met het project bij te dragen aan de integratie van
de leerlingen in de Horster gemeenschap.
Anouk Clerx, directrice van Taalrijk:
“Muziek verbroedert, verbindt en helpt
in de traumaverwerking. We doen
dit al vaak één op één met de leerlingen, maar we hebben ook gezien
dat het helpt om het samen te verwerken. Muziek is hier een sterk element in en we hadden het geluk dat
de Muzikantine hier ons ook in wilde
steunen. Zij leveren de docenten en
instrumenten. Ook worden we hierin
gesteund door provincie Limburg,
stichting DOOR en stichting Pop in
Limburg.” In vier weken tijd werken de
groepen naar een eindpresentatie toe
op donderdag 26 april in OJC Niks in
Horst. “We willen daarbij wel benadrukken dat deze muzikale presentatie
alleen toegankelijk is voor genodigden”, laat Marion Steeghs weten.
Hiermee willen ze ervoor waken dat
de druk niet te hoog wordt voor de
leerlingen. “We willen ze een podium
geven om te verbinden, maar wel
in een veilige setting.” Anouk vervolgt: “Tijdens deze presentatie spelen
ook vier à vijf acts van het Dendron
College. Op die manier komen onze
leerlingen op muzikale wijze in aanraking met leeftijdsgenoten. Alle leerlingen zijn superenthousiast hierover.”
(Foto: Robert Knijnenburg)

Aardbeien maken gelukkig
Proef de lambada
en proef
de beleving!
Het gezondste land ter wereld!
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Bij Kruytzer Optiek en Optometrie

Oogzorg zonder wachttijden
Wij zien dat er steeds meer aandacht is voor oogzorg en gezondheid, maar dat de wachttijden bij de oogartsen in de regio steeds langer worden. Kruytzer Optiek en Optometrie is al
jaren actief in de oogzorg en beschikt daarom over de volledige apparatuur die nodig is om een goed algeheel oogonderzoek uit te voeren naar de gezondheid van de ogen. Net als in
het ziekenhuis, maar dan zonder de wachttijden.

Onze optometristen zijn opgeleid en
bevoegd om de gezondheid van uw ogen
te beoordelen. Gezonde ogen zijn ontzettend belangrijk in ons dagelijks functioneren.
Iedereen kan te maken krijgen met oogklachten
of verminderd zien. Zeker als je ouder wordt.
Ook lopen sommige mensen extra risico
op het ontwikkelen van een oogziekte, bijvoorbeeld als deze in hun familie voorkomt.
De meest voorkomende oogaandoeningen zijn
glaucoom (verhoogde oogdruk), maculadegeneratie, staar, diabetische retinopathie en
droge ogen.
Door dit vroegtijdig te signaleren, kunnen
de gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden.
Wilt u graag meer weten over de gezondheid van úw ogen? Plan dan een afspraak in bij
een van onze optometristen via onze website
www.kruytzeroptiek.nl of bel voor een afspraak
op 077 398 26 61.

Kerkstraat 17, 5961 GC Horst
077 398 26 61
info@kruytzeroptiek.nl
www.kruytzeroptiek.nl
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Verhalen van de straat

Mgr. Evertsstraat Sevenum
We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd
zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug
met een nieuwe reeks. In deze aflevering de Mgr. Evertsstraat in Sevenum.
Willem Everts werd in 1827
geboren in Sevenum. Hij was de
zoon van Petrus Everts, die van
1836 tot 1847 burgemeester van
Sevenum was. De familie Everts
was een voorname familie, die vrij
veel landbouwgronden bezat.
Everts ging naar de basisschool in
Sevenum, waarna hij het gymnasium in Venray afrondde.
Daarna volgde hij eerst de opleiding tot onderwijzer en daarna die
tot priester. In 1851 werd hij tot
priester gewijd. Naast zijn werk als
priester, was hij docent in de
klassieke talen. Later, in 1868,
werd hij directeur van Rolduc in
Kerkrade, waar hij een belangrijke
rol speelde bij de ontwikkeling van
deze onderwijsinstelling.
Hij vormde de middelbare school
in Rolduc om tot de eerste katholieke hogereburgerschool in
Nederland. Niet voor niets is de
Directeur Evertsstraat in Kerkrade

ook naar Everts vernoemd.
Monseigneur Everts was ook betrokken in de politiek. In 1893 begon zijn
carrière in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal voor de RoomsKatholieken. Hiermee is hij tot nu toe
de enige Sevenummer die het tot lid
van de Tweede Kamer heeft gebracht.
Tot zijn dood in 1900 was hij afgevaardigde voor het kiesdistrict Roermond.
Ook in de politiek hield Everts zich
veelal bezig met onderwijszaken.
Hij stond bekend als een bescheiden
onderwijswoordvoerder van de
katholieken, die beknopt,
maar ook wat poëtisch sprak.
Ook voor Sevenum was
monseigneur Everts belangrijk, vooral
wat het geloof betreft. Hij stelde
zijn huis aan de Maasbreeseweg
in Sevenum ter beschikking aan
de zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid. Zij vestigden zich
hier in 1877. Met de komst van de
zusters veranderde het woonhuis

van Everts in het St. Annaklooster.
Het huis was slechts een verdieping
hoog en bleek al snel te klein te
zijn. Daarom werd het met twee
verdiepingen uitgebouwd. In 1908
werden het nieuwe klooster en de
meisjesschool plechtig ingezegend.
In 1977 vertrokken de zusters van
de Goddelijke Voorzienigheid uit
Sevenum. Op de plek waar het
St. Annaklooster stond, is nu het
bejaardencentrum Sevenheym
gevestigd. De Mgr. Evertsstraat
was vóór 1955 een voetpad met
sintelverharding. Van oudsher
was de straat bekend als De Gats.
In 1955 werd het voetpad verbreed
en verhard en de naam werd op
18 augustus van dat jaar veranderd
in Mgr. Evertsstraat, om monseigneur
Willem Everts aan de vergetelheid te
ontrusten.
Bronnen: parlement.com, zustersgoddelijke-voorzienigheid.nl, kerkrade.nl,
Ontwikkeling van het Sevenums wegennet.

Bomen Wilhelminaplein gekapt
Gemeente Horst aan de Maas kapt binnenkort vier bomen op het Wilhelminaplein in Horst. Uit onderzoek
is namelijk gebleken dat de bomen niet gezond zijn. Twee van de vier bomen hebben vergelijkbare aantasting aan het wortelstelsel als de omgevallen boom tijdens de storm op 18 januari.
Het College van B&W stelt 27.500
euro beschikbaar om weer vier
volwassen lindebomen te herplanten
op het plein.

Dendron College
levert Nederlands
kampioen lassen
Rick Martens uit Horst, leerling van het Dendron College in Horst, is op
donderdag 29 maart Nederlands kampioen lassen geworden. Tijdens het
Nederlands kampioenschap in Nieuwegein behaalde hij de hoogste score
van alle deelnemers.
Tijdens het NK streden vijftien
studenten uit heel Nederland om de
titel. Rick, die zijn opleiding volgde
aan het Dendron College in de afdeling
PIE (Produceren, Installeren en
Energie), werd eerst als winnaar
uitgeroepen in de grootste categorie,
het MAG-Lassen. Met een gouden
medaille in de pocket, een mooie
beker en een lashelm als prijs voor de
categoriewinnaar werd Rick vervolgens ook nog uitgeroepen tot landskampioen. Hij had de meeste punten

van alle deelnemers behaald. Met een
gemiddelde van 7,7 voor alle lassen is
Rick Martens Beste lasser van
Nederland 2018. Deze titel leverde
hem ook nog eens een lasapparaat als
hoofdprijs op. Het is niet de eerste
keer dat het Dendron College een
kampioen opleidde. In 2012 kwam de
landskampioen van Dendron en ook
kwamen in 2015 en 2016 de winnaars
van de kampioenschappen voor
Zuid-Nederland van de school in Horst.
(Foto: Eugène van Bavel)

Hiermee wordt de monumentale
laanstructuur van het Wilhelminaplein
weer hersteld, aldus de gemeente.
Voor de boom die geveld wordt op de

Veemarkt komt geen nieuwe omdat
we de overige bomen de ruimte
willen geven om goed te kunnen
groeien.

BEKRO
B.V. Problemen met
Bronboringen & Bronbemalingen
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

HORTENSIA’S
(heel veel soorten)
RHODO, CAMELIA, VIBURNUM

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

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

e.a. heesters (ook op stam), laurier,
taxus, beuken, buxusvervangers, vaste
planten bodembedekkers meer info:

Eenvoudig online
te bestellen

www.veld-tuinplanten.nl
of bel: 06-40327108 Open za. van
9.30-16.30 uur (do-vrij na tel. afspraak)
Oude Heldensweg (naast 13a) Maasbree

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Wat zijn ogen zagen
Konden zijn gouden handjes maken

Jan Hermkens
echtgenoot van

Jo Hermkens-Hoedemakers

Als een bloem, zo is ’t leven.
Sommige bloemen blijven lang, andere kort.
Mam heeft bijna 88 jaar lang mogen bloeien.
Dankbaar voor de mooie jaren dat zij bij ons was hebben wij,
toch nog onverwacht, afscheid moeten nemen van ‘ôs mam’,
‘ôs lieve oma’ en ‘super oma’

Ózze Pap overleed, na een liefdevolle verzorging
in Hof te Berkel 21, op de leeftijd van 78 jaar.
Horst, Ós Mam
Horst, Marcel en Marnie
Jessie
Daan
Evi

Truus Peeters - Loonen
Lei Peeters †

Meterik, Patrick

Ton en Annemiek
Nard en Dianne
Frank

Horst, Roland en Gerdina
Naomi
Bram

Lea en Twan
Petra en Bas, Harm, Senne, Nieke
Vera en Robert, Maud, Tygo
Marjon en Geert
Laura en Jordi
Manon en Stan

Wij nodigen u vandaag, 5 april, om 12.00 uur uit om samen met
ons afscheid van ózze Pap te nemen in Crematorium Boschhuizen
aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.

Bert en Petra
Riny †
* Broekhuizen, 10 april 1930

Horst, 30 maart 2018
Benderstraat 12
5961 XP Horst

† Venlo, 2 april 2018

In plaats van bloemen zouden wij u om een bijdrage willen
vragen voor Alzheimercafé Horst. Hiervoor staan collectebussen
bij het condoleanceregister.

Broekhuizerweg 18, 5866 BA Swolgen
Dankbetuiging

De avondwake is op vrijdag 6 april om 19.00 uur
in de H. Lambertuskerk, Mgr. Aertsstraat 6 te Swolgen.

Een woord, een hand, een kaart of uw aanwezigheid tijdens
de afscheidsdienst waren voor ons een grote steun na het
overlijden van ons mam en oma

Mochten jullie iets willen geven, dan zou een donatie voor het Longfonds op prijs
gesteld worden. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig op de condoleance tafels.

Mien Te Baerts - Lucassen
* 22-03-1938

Een hand... een woord... een kaart... een gebaar...
doen zo goed als je iemand
die je lief hebt verliezen moet

† 09-02-2018

Marly en Ger
Karin en Theo
Jolanda en John
en oma’s kleinkinderen

Dankbetuiging

De zeswekendienst voor mam vindt plaats op zaterdag 7 april
om 18.00 uur in de parochiekerk St. Lambertus te Horst.

Dankbetuiging

Bedankt voor de hartverwarmende steun,
die in allerlei mooie vormen naar ons toe kwam,
bij het overlijden van

Hay Schlooz
echtgenoot van

Mien Schlooz-Achten

Jan Hoeijmakers

Het besef dat Hay door zovelen werd gewaardeerd,
heeft ons diep ontroerd en is voor ons een grote steun.

We voelden ons gedragen.
Jo en Kim Hoeijmakers

Mien
Theo en Jacqueline, Eva, Dennis, Tijs
Liesbeth en Peter, Kim en Hidde, Jelle, Marlou
Joep en May

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.

Familie Duffhues-Spoorenberg

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.
Schilder biedt zich aan
voor al uw schilder-, tex- en
behangwerkzaamheden.
Bel voor vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85.
Te huur opslag/bedrijfsruimte.
Te huur, bedrijfsruimte, opslagruimte,
kantoorruimte, Sevenum.
Voor info bel 06 27 21 26 04.
Tulpen te koop in diverse kleuren.
Geopend van maandag t/m zaterdag.
Gesloten tussen 12.00u. en 13.00u.
Pubben Helenaveenseweg 8B
Sevenum.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Mam is thuis waar jullie persoonlijk afscheid van haar kunnen nemen
op vrijdag 6 april na de avondwake.

De gebedsdienst zal gehouden worden op zaterdag 7 april
om 12.00 uur in de aula van Crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray.

Bij deze willen wij iedereen
bedanken die door bloemen,
kaarten, telefonisch, mondeling
of digitaal onze diamanten
huwelijksdag tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Fietssleutel gevonden
woensdag 28 maart op Ulfterhoek in
Sevenum. Tel. 077 398 11 02.
Te koop royale woning Horst.
Royale woning nabij centrum van
Horst. Zie www.nieuwstraat26.nl

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
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
Hulp paardenbedrijf
voor enkele ochtenden p/wk (min 2).
Alle voorkomende werkzaamheden
(niet rijden), liefst ook handig.
06 53 71 73 41 America.

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

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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21 jeugdteams

Kwalificatiewedstrijd
jeugdbrandweer
Jeugdbrandweer Horst aan de Maas organiseert zaterdag 7 april vanaf 09.30 uur kwalificatiewedstrijden voor
de Jeugdbrandweer Nederland. Op deze dag gaan 21 jeugdteams het tegen elkaar opnemen.
Deze 21 teams komen vanuit heel
Nederland en zijn opgedeeld in twee
categorieën: junioren (12 tot 15 jaar)
en aspiranten (15 tot 18 jaar). De
bedoeling van de wedstrijd is dat de
teams ieder een brand gaan blussen.
Wie dit het snelste heeft gedaan wint
de wedstrijd. De winnende teams
mogen door naar de landelijke finale.
Jeugdbrandweer Horst aan
de Maas trapt dit jaar de kwalificatiewedstrijden af. De komende
maand zijn er op andere plekken in Nederland ook kwalificatie-

wedstrijden. Ton Hoeijmakers van
Jeugdbrandweer Horst aan de Maas
ziet het belang van deze wedstrijden wel. “Door deze wedstrijden te
organiseren hoopt Jeugdbrandweer
Nederland meer jeugd te interesseren voor de brandweer. Via de
jeugdbrandweer kunnen kinderen spelenderwijs alvast wat ervaring opdoen met de brandweer.
Natuurlijk hopen we dan dat ze de
brandweer zo leuk vinden dat ze
ook blijven als ze volwassen zijn.”
De jeugdbrandweer laat zien hoe

het is om bij de brandweer te werken, maar toch zijn er wel wat aanpassingen gedaan. “De slangen zijn
wat aangepast voor de kinderen.
Echte brandweerslangen zijn veel te
groot voor ze, daarom zijn deze zo
aangepast dat de jeugd er wel mee
over weg kan,” vertelt Hoeijmakers.
Als mensen zaterdag willen komen
kijken, moeten ze zich aanmelden bij
de kazerne van brandweer Sevenum
aan de Luttelseweg 20. Hier kunnen
ze het adres van de wedstrijdlocatie
krijgen.
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212 handtekeningen

Petitie voor behoud toeristisch
informatiepunt
De vrijwilligers van het Toeristisch Infopunt Horst aan de Maas zijn een petitie gestart om de sluiting van hun
kantoor in Horst te voorkomen. De petitie heeft inmiddels 212 handtekeningen opgeleverd.
Gemeente Horst aan de Maas wil
samen met onder andere het
Toeristisch Platform en de recreatieondernemers de lokale toeristische
informatievoorziening verbeteren.
Een van de voorstellen die hier uit
voort is gekomen, is te stoppen met
de huidige VVV-formule. Dat betekent
onder meer dat het VVV-kantoor in
Horst wordt gesloten. Een vast informatiepunt sluit niet meer aan bij de
behoefte, aldus de gemeente.
De vrijwilligers van het punt aan de

Steenstraat in Horst zijn het hier niet
mee eens. “We vinden het heel
vreemd dat een gemeente die toerisme als speerpunt heeft en waarvan
de economische waarde gigantisch is,
een informatiepunt wil sluiten. Dat vinden wij niet getuigen van goed gastheerschap”, zegt Dick Seuren namens
de vrijwilligers. Het idee van de
gemeente om een mobiel promotieteam in te stellen om zo toeristen
actief te benaderen op bijvoorbeeld de
parken, ziet Seuren wel zitten. “Dat jui-

chen we toe. Daarnaast vinden we het
echter wel belangrijk dat er nog een
fysiek punt is waar de mensen gewoon
binnen kunnen stappen voor toeristische informatie. Vernieuwing is goed,
maar gooi een oud paar schoenen niet
weg voordat je de nieuwe hebt ingelopen. Misschien dat we over twee jaar
zeggen: het mobiel promotieteam
werkt goed en in combinatie met een
website die alle informatie geeft, is
het voldoende. Dan kan alsnog het
kantoor sluiten.”
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Interesse in een baan, stage- of afstudeeropdracht of
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Interesse in een baan, stage- of afstudeeropdracht of
werken en leren traject in de techniek?
Neem een kijkje achter de schermen, ga in gesprek met
onze mensen en ontdek welke kansen er voor jou liggen.
in een baan, stage- of afstudeeropdracht
EnInteresse
solliciteer direct!
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voor
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Neem een
kijkje
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gesprek
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En
solliciteer
•
Paneelbouwer/Tester
onze
mensen
en ontdek welke kansen er voor jou liggen.
En
solliciteer
onze
mensen direct!
en ontdek welke kansen er voor jou liggen.
• Projectleider Industriële Automatisering

HALLO in Taiwan
Henk en Chris Tijssen uit Broekhuizenvorst waren in maart twee weken op bezoek in Taiwan bij
hun zoon en zijn vriendin. Met z’n vieren maakten ze een rondreis door Taiwan. Natuurlijk werd even
de tijd genomen om met de HALLO op de foto te gaan. Op de achtergrond is een gedeelte van Taipé
te zien.
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De rehabilitatie van Salomon Walvis

´Hiermee wordt de schuld van zijn naam
gehaald´
Na bijna 74 jaar te boek hebben gestaan als verrader van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt
de Joodse onderduiker Salomon Walvis op dinsdag 10 april gerehabiliteerd. Dat wil zeggen dat op die dag zijn
naam alsnog op het oorlogsmonument aan de Kloosterstraat in Horst bijgezet wordt.
De Joodse onderduiker Salomon
Walvis uit Amsterdam werd op 15 juli
1944 in Grubbenvorst geliquideerd
door illegale werkers van de Raad
van Verzet uit Zuid-Limburg. Het was
het einde van een man die tot op dat
moment de Duitse bezetter telkens
wist voor te blijven. Hij wist ze
telkens te ontvluchten op een bijzondere manier: hij zorgde dat zijn twee
kinderen (1,5 en bijna 6 jaar oud) op
een goed onderduikadres terecht
kwamen en stapte op de fiets met
zijn echtgenote en een vriendin.
Hij nam de identiteit aan van Kees
van Leeuwen en deed zich voor als
inspecteur van de arbeidskampen
namens de Nederlandse
Arbeidsdienst. Hierbij kocht hij
telkens voor een paar dagen logies
voor het drietal. Zo trokken ze meer
dan een jaar door Nederland op de
fiets, totdat ze vanaf 1944 voor een
langere tijd in Horst verbleven.
Hij zocht toen aansluiting bij de
Horster tak van de Landelijke
Organisatie voor hulp aan onderduikers. De situatie raakte echter
gespannen na ´het verraad van
Weert’ in juni 1944, waarmee het
illegale verzetswerk een zware slag
werd toegebracht.

Verzetswerk
“Hij was als Amsterdammer niet
op zijn mondje gevallen en soms

zelfs brutaal; iets dat het drietal tot
dat moment ook veel geholpen had
om het land door te komen”, vertelt
oorlogshistoricus Hans Steenmetz
uit Horst. “Horst was een katholiek dorp, dat weinig van doen had
met buitenstaanders, laat staan
Amsterdammers. Helaas stuitte hij
net op dat moment op een gespannen situatie in Noord-Limburg, waardoor zijn houding en aanvraag hem
meteen verdacht maakte bij het verzet. Er werd een onderzoek naar hem
ingezet, maar omdat hij zijn sporen
zo veel mogelijk wiste, kwamen ze
maar weinig te weten over hem.
Na een verhoor door mannen van de
Raad van Verzet (een Nederlandse
koepel van verzetsorganisaties,
red.) speelde hij open kaart en zei
hij wie en wat hij was. Toch bleef er
alleen wantrouwen. Hij werd met
een smoes naar een bosje aan de
Witveldweg in Grubbenvorst gelokt,
waar hij bij aankomst om 11.00 uur
na een schermutseling werd geliquideerd door twee mannen van
de Raad voor Verzet die daarvoor
uit Zuid Limburg waren gekomen.
Dan pas wordt het Horster verzet
ingelicht.”
“Het is geenszins de bedoeling
om met de openbaring van dit
verhaal het Horster Verzet in diskrediet te brengen, absoluut niet”,
vervolgt Steenmetz. “Salomon is

uit voorzorg om het leven gebracht,
omdat ze te weinig informatie over
hem hadden. Je moet begrijpen dat
de situatie en manieren van communicatie rond die tijd heel anders
waren. In een kritieke tijd van oorlog
moesten er snel beslissingen genomen worden met de informatie die je
had. Het risico was anders gewoonweg te groot: als iemand daadwerkelijk een verrader bleek te zijn, kon dat
meteen zestig man het leven kosten.
Dat risico wilde je niet nemen, wat
dus kon betekenen dat per ongeluk
de verkeerde mensen om het leven
gebracht werden.” Het Horster verzet
heeft na de oorlog de zaak aangekaart bij Justitie om duidelijkheid te
krijgen. Om de betrokken verzetswerkers te beschermen, kwam de zaak
uiteindelijk in de doofpot terecht,
waardoor Salomon Walvis na zijn
dood alleen nog maar als verrader
bekend stond.

Doofpot
“Zijn vrouw Hendrina WalvisWinnik heeft zodoende tot haar
dood ook nooit meer iets anders
te horen gekregen dan dat hij een
verrader was”, vertelt Horsternaar
Thuur van den Heuvel. “Ze heeft
jaren voor het tegendeel gestreden, maar ze stuitte op onwil bij de
instanties vanwege de gevoeligheid van de zaak.” Van den Heuvel

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

heeft een documentaire gemaakt
genaamd De Schaduwzijde van
het Verzet, waarin het verhaal van
Salomon Walvis wordt uitgelicht.
Hij kwam er via Hans Steenmetz
bij uit en werd doorverwezen naar
Gerrit van der Vorst die met zijn
boek Het kapitaal van Sal Walvis in
2016 aantoonde dat Salomon geen
verrader was. “Met een rehabilitatie
wordt er veelal gesproken over eerherstel, maar dat dekt in dit geval
niet helemaal de lading. Het is passender om te zeggen dat de beschuldiging van zijn naam afgehaald
wordt. Hij heeft in die tijd name-

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Geldig t/m 10-04-2018

Het huis in Horst aan de Herstraat
waar Salomon Walvis zat ondergedoken

Kom genieten!
Japanse Acer
Keuze uit meer dan 60 soorten
Struik en op stam.

-20%

Vaste planten

199

In blauwe 11 cm pot
Enorme keuze
Van € 2,99/st. nu:

Bezoek 8 april éénmalig onze kwekerij
tijdens ‘Kom in de Kas’ tussen 11-16 uur
Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
Bekijk al onze aanbiedingen op: www.plantencentrumvelden.nl

lijk nooit een rechtszaak gehad;
de beschuldiging is nooit bewezen”,
vertelt Van den Heuvel. “En als hij
een rechtszaak gehad zou hebben,
dan was het nog maar de vraag of
dat het een eerlijk proces zou zijn
geweest, omdat er verschillende
partijen bij betrokken waren met
beschermde privileges.”

Jaar van verzet
Het persoonlijke verhaal van
Salomon Walvis kwam tijdens de
Dodenherdenking van 2017 alsnog centraal te staan, nadat Gerrit
van der Vorst met zijn boek het
tegendeel bewees. Voor de plaatselijke stichting Comité Herdenking
4 mei, waar Steenmetz voorzitter
van is, wordt het ook gezien als een
logisch vervolgstap om de naam van
Salomon op het oorlogsmonument
bij te zetten. Hiermee wordt ook een
verbinding gemaakt naar het thema
van 2018, namelijk Jaar van Verzet.
“Ook voor de familie van Salomon is
het belangrijk dat hij niet langer als
verrader, maar ook weer als gewoon
mens gezien wordt”, vertelt Van den
Heuvel, die voor de documentaire
ook met de kleindochter van Sal
sprak. “Ze vertelde mij dat ze ontzettend blij is met de rehabilitatie van
haar grootvader en ze hem nu zelfs
als held is gaan zien. Hij was niet
alleen actief als onderduiker, maar
ook als verzetswerker. Op de dag dat
hij om het leven is gebracht droeg hij
informatie over Duitse VN-1 vernietigingswapens bij zich. Informatie
waarmee het verzet mee aan de haal
is gegaan en die uiteindelijk bij de
geheime dienst van prins Bernhard
in Engeland is aangekomen.”
De documentaire
De Schaduwzijde van het Verzet
is op vrijdag 6 april en maandag
9 april te zien via Omroep Reindonk.
Hierin komt ook het verhaal van
Derek van Assen aan bod: de verzetsstrijder uit Maastricht die in
de Schadijkse Bossen in Meterik
om het leven is gebracht door de
Sicherheitspolizei.
(Foto: Thuur van den Heuvel)

en zo 09
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GEPLUKT Jolien Knoops-Theeuwen
ik geef de uitleg, maar ondertussen train ik dan zelf ook lekker mee.”
Verder is ze sinds enkele jaren bezig
met fanatiek hardlopen, iets waardoor
ze werd aangestoken door haar moeder. “Het was in 2014 op het kraambed
van mijn dochter dat ik besloot om het
hardlopen op te pakken. Mijn moeder
bezocht me en ze had toen net voor
de eerste keer mee gedaan aan de
10 kilometer van de Venloop. Ze heeft
me er ter plekke van overtuigd om het
volgende jaar ook mee te doen.”

‘Conditie van
een visstick’
In oktober van dat jaar stroomde
ze in bij de club Run For Health in
Venray. “Ik had de conditie van een
visstick en woog twintig kilo te veel.
Bovendien droeg ik het verkeerde
schoeisel, waardoor ik mijn spieren
overbelaste.” In januari 2015 heeft ze
het toen opnieuw opgepakt en is ze
meteen aan de slag gegaan met haar
training voor de 5 kilometer van de
Venloop. Die heeft ze toen ook gerend.
Sindsdien is ze steeds fanatieker gaan

Stil zitten is niks voor haar. Ze stelt dat als je iets wil bereiken, dat je er dan ook voor moet werken. Zo is ze
zelf volop bezig met de voorbereiding van haar deelname aan de marathon van Rotterdam. Deze week wordt
Jolien Knoops-Theeuwen (33) uit Tienray geplukt.
vaak omdat we daar wederzijdse
vrienden hadden. Het was met kijken
van het EK 2000 dat we elkaar voor de
eerste keer troffen, tijdens de wedstrijd waarbij Nederland met 6-1 van
Joegoslavië won. De vonk sloeg
helemaal over tijdens de volgende

Ze is in Castenray geboren en
getogen, maar haar hart heeft ze aan
Tienray verloren. Daar leerde ze Bart
Knoops (37) kennen. “Ik kom al sinds
mijn veertiende hier in Tienray.
Bart heb ik toen leren kennen via
OJC Gaellus. We kwamen daar allebei

No-nonsens

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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wedstrijd waarbij Nederland tegen
Italië werd uitgeschakeld.
Heel Nederlands was de volgende
morgen in rouw, maar wij waren
verliefd”, vertelt ze met een lach.
Ondertussen zijn ze getrouwd en
hebben ze samen een zoon van zes
en een dochter van vier jaar.

Oplossing vorige week:
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Tegenwoordig werkt ze als salesassistant bij GTL in Venlo, een bedrijf
gespecialiseerd in de compostering in
de champignonhandel. Daar werkt ze
al ruim anderhalf jaar vijf dagen in de
week. “Mijn werktijden zijn aangepast
aan de schooltijden van de kinderen, zodat ik ze zelf naar school kan
brengen en ophalen. Dat is fijn voor
de kinderen, maar ook voor mezelf.
Daarnaast ben ik gezegend met fantastische opvangoma’s die kunnen bijspringen als het per ongeluk een keer
wat later op het werk wordt.” Bij GTL
heeft ze het druk genoeg en leert ze
nog iedere dag iets bij. “Ik ben iedere
dag wel weer met iets anders bezig.
Het is een echt mannenbedrijf en daar
voel ik mij het meest op mijn gemak.
Mannen zijn een stuk directer, wat
meer no-nonsens. Zo zit ik zelf ook in
elkaar.” In haar vrije tijd geeft ze les
bij Rongen Sports in Horst. “Daar verzorg ik voor één uur in de week de
ClubPower-les, iets wat in de volksmond misschien beter bekend is als
powerpump. Dat is één uur hard werken, waarbij alle spiergroepen worden
afgewerkt. Ik sta dan voor de groep,

trainen en deed ze vaker aan wedstrijden mee. Als hoogtepunt noemt ze de
halve marathon die ze op 8 oktober
2016 in Eindhoven liep. “Ik had nog
nooit een halve marathon gelopen,
laat staan een hele. Hieraan deed ik
samen met mijn moeder mee en ik
heb mezelf meermaals moeten knijpen, dat ik dit met mijn moeder heb
mogen doen. Het was een emotioneel
moment, waarbij we hand in hand
over de finish kwamen. Ik was op dat
moment zo trots op mezelf, dat ik dit
heb mogen bereiken.” Ondertussen zit
ze volop in de voorbereiding voor de
marathon van Rotterdam op zondag
8 april. “Niet iedereen was het daarmee eens, omdat ook mijn eetschema
er rigoureus op aangepast is. Mensen
hebben me er op geattendeerd dat het
behoorlijk wat van het lichaam vraagt
en dat ik dit niet alleen op mijn karakter kan winnen. Hiervoor moet je ook
verstand gebruiken. Dat doe ik ook.
Ik heb voor mezelf gesteld dat als mijn
lichaam aangeeft dat ik het niet meer
kan, ik dan ook stop. Ik heb meer om
voor te leven,” geeft Jolien aan terwijl
ze haar dochter over haar hoofd aait.

Hortensia

Hydrangea
macrophylla.
Hortensia
Diverse kleuren.
Hydrangea macrophylla.
Ø 23 cm.
Diverse
kleuren. Ø 23 cm.
Per
Perstuk
stuk

6.

9.99

99

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 14. GELDIG VAN 05-04 T/M 11-04. OP=OP

Kwaliteit heeft een naam

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
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

Nieuws
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Rabobank Clubkas Campagne
Met de Clubkas Campagne wil de Rabobank het verenigingsleven in de regio versterken.
Dit jaar zit er € 150.000,- in kas.
Inmiddels hebben zich al meer dan 300 clubs
aangemeld. Heeft jouw club zich nog niet
ingeschreven? Het kan nog t/m
maandag 23 april via de website
rabo.nl/horstvenray/rcc
Maak kans op een extra
bijdrage van € 250,Geeft je club op een leuke of
ludieke manier extra aandacht
aan de Clubkas Campagne?
Dan maakt ze kans op een extra
bijdrage! De club met de meest
originele campagne ontvangt een
aanvullend bedrag van € 250,-. Die kans
laat je toch niet liggen?

Promotiematerialen beschikbaar
Op de website rabo.nl/horstvenray/rcc zijn
allerlei digitale promotiematerialen te vinden.
Denk hierbij aan flyers en posters maar ook
aan social media berichten om stemmen te
werven. Immers: hoe meer stemmen, hoe
groter de financiële bijdrage.
Leden mogen stemmen van
8 t/m 23 mei
Vanaf 8 mei worden de stemkaarten verspreid over de week - bezorgd bij onze
leden. Alle meerderjarige leden van onze
bank mogen stemmen op hun favoriete clubs.
Zo bepalen zij hoe het bedrag van € 150.000,wordt verdeeld. Hoe leuk is dat!

Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Categorie Food & Agri

Kipster: winnaar
Rabo Duurzame
innovatieprijs 2018
Rijd je wel eens op de A73 tussen Horst en Venray?
Dan heb je je vast wel eens afgevraagd welk bijzonder
bedrijf daar in het veld gelegen is. Dat is Kipster; een
revolutionaire, dier-, mens- en milieuvriendelijke boerderij
voor legkippen.
De ondernemers van Kipster hebben onlangs de Rabo Duurzame
innovatieprijs gewonnen. Zij kregen deze in Apeldoorn uitgereikt
door Herman Wijffels. Op rabo.nl/horstvenray/kipster
lees je waarom Kipster deze belangrijke prijs heeft gewonnen.
Wij feliciteren de ondernemers van harte!
Kipster bezoeken?
Je kunt er dagelijks van 10 uur tot zonsondergang een kijkje
nemen. Kijk op kipster.nl voor meer informatie over deze
bijzondere boerderij.

Bereid je nog beter
voor op
nieuwe
Bereid
jeje
nog
beter
huis op
tijdens
de NVM
voor
je nieuwe
Open
Huizen
huis
tijdens
deDag.
NVM
Voor een persoonlijk gesprek zijn we op
Open
Huizen Dag.
zaterdag 7 april extra geopend van 10 - 14 uur.

Voor een persoonlijk gesprek zijn we op
zaterdag 7 april extra geopend van 10 - 14 uur.

Kom maar op met de toekomst
Kom maar op met de toekomst

Junior Kamer
organiseert eerste
Bedrijvenronde
Op zondag 15 april organiseert de Junior Kamer Venray de
eerste editie van Bedrijvenronde Venray.

Kijk voor n op
n tijde
locaties e

k.nl/
Raboban
wonen

Wekelijks Inloopspreekuur hypotheek & vermogen

Niemand minder dan Strakk/Hous, Vincent van Gogh,
Ceva Logistics, Houbensteyn en Coöperatie Vitelia zetten hun
deuren open van 11 - 16 uur. De toegang is gratis en iedereen van jong tot oud - is welkom!

Ben je verhinderd tijdens de NVM Open Huizen Dag? Bezoek dan ons wekelijks Inloopspreekuur:
Iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur, kantoren Spoorweg 2 Hegelsom en Schouwburgplein 13 Venray. Naar
verwachting vindt het Inloopspreekuur in Venray vanaf 19 april plaats in de Pop-Up Store aan de Grotestraat 93
(voormalig pand van Duthler). Kijk voor de exacte locaties op rabobank.nl/horstvenray

Op www.bedrijvenrondevenray.nl en facebook.com/
bedrijvenrondevenray zijn korte introductiefilmpjes van de
bedrijven te zien, evenals de adressen.
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Nieuw eetpunt
in Horst

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

In ’t Koetshoês in Horst wordt een nieuw
sociaal eetpunt gestart. In ‘t Koetshoês
kunnen gasten op dit moment elke middag
terecht voor warme maaltijd. Vanaf april
kunnen mensen die het fijn vinden om samen
te eten één keer per maand ook op donderdagavond terecht. Het diner start om 18.00
uur. Inloop vanaf 17.45 uur. Er wordt gekookt
door vrijwilligers, zodat het voor alle gasten
een betaalbaar uitje is. Er wordt een vastgesteld driegangendiner geserveerd met elke
maand een ander land als thema. Op 12 april
is het eerste diner in Italiaanse sferen.
Er kunnen twintig gasten aanschuiven.

TUINMEUBELEN

Escape room Forbidden Floor in Horst, is door Escape Rooms Nederland uitgeroepen tot Escape Room van de
maand april.
escape rooms op 400 locaties,
waarvan er zich vier locaties in de
gemeente Horst aan de Maas bevinden. Forbidden Floor is onderdeel
van Dagje Horst aan de Maas en

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

www.hadecollection.nl

Forbidden Floor
‘Escape Room van april’
Eerder werd Forbidden Floor door
dit platform al uitgeroepen tot beste
Escape Room van Limburg, samen
met Kasteel Huys ter Horst.
Nederland telt inmiddels 735

winkel&bedrijf 11

END
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Alles wat u nodig heeft op het gebied van: tenten,
kampeerartikelen, slaapzakken, barbecue’s, tuinmeubelen,
gasﬂessen, kampeermeubelen en nog veel meer.

bevindt zich in het pand van
Liesbeth’s Grand Café. Forbidden
Floor wordt door EscapeTalk geteld
tot de Top 50 van beste kamers in
Nederland.

Oh, zit dat zo!

Meijelseweg 51,
5986 NH Beringe
077 - 466 91 94
www.buitenhuisberinge.nl

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek
naar een enthousiaste en gemotiveerde

Interieurverzorger/
schoonmaakhulp
m/v

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

NVM Open
Huizen Dag
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
Zaterdag 7 april vindt de 20e landelijke NVM Open Huizen
Dag plaats. Dat er minder woningen aan de open huizen dag meedoen
is logisch, omdat er veel minder woningen in aanbod staan.
Er zijn voldoende verkopers die dankbaar gebruik maken van deze
halfjaarlijkse dag. In heel Nederland zetten ruim 10.000 woningeigenaren de deuren open voor bezoek.
Als we de cijfers van de laatste
Open Huizen Dag (najaar 2017)
onder de loep nemen, zien we dat
van de deelnemende woningen
47 procent verkocht werd binnen
twaalf weken. Van de niet deelnemende woningen ligt dat percentage
op 31 procent. De kans op verkoop is
dus aanzienlijk groter.
Door de NVM wordt rondom de
Open Huizen Dag volop reclame
gemaakt. Een potentiële koper
kan momenteel uit vier woningen
kiezen. Door mee te doen kun
je als verkoper direct aan de
markt laten zien dat je graag wilt
verkopen en spring je er positief

uit ten opzichte van woningen die
niet deelnemen.
Voor verkopers is het daarnaast
prettig dat ze niet bij iedere kijker de
woning op orde hoeven te brengen,
maar de kans hebben op meerdere
kijkers op één dag. Ook voor kopers is
dat een groot voordeel. Vrij nemen is
niet nodig: op een zaterdag meerdere
woningen bekijken, hoe gemakkelijk
is dat.
Hoewel meerdere woningen op
een dag kijken heel handig is, kleeft
er ook een nadeel aan. Hoe meer
huizen u ziet, hoe sneller u de
kenmerken van de woningen door

elkaar haalt. Vandaar dat wij een gratis
bezichtigingschecklist aanbieden.
Beschouw het als een handige
geheugensteun en kom daarna zeker
nog met een aankoopmakelaar voor
een tweede bezichtiging.
Ook een checklist meenemen
op de Open Huizen Dag. Vraag hem
vandaag nog gratis aan via
horst@intermakelaars.com

www.intermakelaars.com

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een echte aanpakker die
representatief is, inzicht heeft en zelfstandig kan werken.
Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het schoonmaken
van de binnenzijde van onze campers en onze 2 locaties
(showroom en werkplaats).
Omdat het schoonmaken van campers veelal werken is in kleine,
krappe ruimtes is een goede lichamelijke conditie van groot belang.

Ter versterking van ons werkplaatsteam zijn wij dringend op zoek naar

In deze functie ben je een belangrijk onderdeel van ons bedrijf.
Jouw werk is ons visitekaartje!
(38 uur)

een enthousiaste collega

Wie
zoeken wij: bestaan onder andere uit het uitvoeren van
Je
werkzaamheden
• je weet van aanpakken;
onderhoudsbeurten,
reparatie's en apk-keuringen. Later zal dit uitgebreid
• je bentmet
secuur
en uitstekend
in staataccessoires
zelfstandig
te werken;
worden
het monteren
van diverse
zoals
bijvoorbeeld
• je bent snel beschikbaar;
satellietschotels
en zonnepanelen.
• klantvriendelijk;
Ben
jij:
• sociaal;
-•(bedrijfs-)autotechnicus;
in goede lichamelijke conditie; - stressbestendig;
in het bezit
van rijbewijs B;
-•flexibel;
beheerst de Nederlandse taal in -woord
en geschrift.

- in bezit van apk-licht of bereid
- klantvriendelijk en collegiaal;
dit te halen.
-Dan
representatief;
is dit misschien wel iets voor jou!
- zelfstandig;

Wij bieden jou:

Ben je daarnaast bereid díverse werkzaamheden uit te voeren, gemotiveerd
• een baan voor 20 uur (werktijden in overleg bespreekbaar);
en heb je inzicht, dan ben JIJ misschien wel degene die wij zoeken!
• een gezellige werksfeer in een jong, gemotiveerd en gezellig team;
Wij bieden jou een leuke, uitdagende en afwisselende baan in een
• beloning conform cao Motorvoertuigen.
jong gemotiveerd team!

Ben je
jij geïnteresseerd?
diegene die we zoeken en heb je interesse
Ben
in
deze
Stuur danfunctie?
je sollicitatie (motivatiebrief en cv) naar:
Stuur dan
je sollicitatie
motivatiebrief
naar
Tielen
Campers
t.a.v. Rickmet
Tielen,
Hoebertwegen
4, CV
5966
ND America
verkoop@tielencampers.nl
t.a.v.
Mevr.
M.
Tielen
ovv:
Sollicitatie
of stuur een e-mail naar verkoop@tielencampers.nl

www.tielencampers.nl
Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘School is belangrijk voor een
dorp’
Minister Slob van Onderwijs maakte
onlangs bekend extra steun te willen
geven aan kleine scholen, om zo sluiting te
voorkomen. Ruim drie kwart van de inwoners
van Horst aan de Maas vindt dat een goed
idee. Een school draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp, zeggen zij. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Neutraal
13%
Oneens
8%

Het merendeel van de inwoners van Horst
aan de Maas, 79 procent, vindt het een goed
plan van minister Slob om extra middelen te
geven aan kleine scholen. “Het is zeer belangrijk dat de kleine basisscholen blijven bestaan”,
zegt deze persoon. “Het is voor de sociale
contacten goed, zowel voor de kinderen en voor
de ouders en opa en oma. Zo blijft men in het
dorp ook elkaar vaker zien, communiceert men
beter, men weet wie wie is. En vooral belangrijk, het jonge kind ‘gaat niet op in de massa’.”

Inwonerspanel

1.672 leden

Eens
79%

Kleine
basisscholen hebben
bestaansrecht

kinderen en niet naar de leefbaarheid.”
Een ander voegt toe: “Als de scholen verdwijnen zal dat een negatieve invloed hebben op
De Mariaschool in Tienray en basisschool
de leefbaarheid van een dorp.” Anderen vinden de Klimboom in Swolgen zijn vanaf 2016 gefuechter dat een kleine school niet koste wat kost seerd. Hiertoe werd besloten vanwege onder
open gehouden moet worden. “Als het aantal
andere het dalend leerlingenaantal. 46 proleerlingen zo klein is dat
cent van de inwoners
er bijvoorbeeld maar twee
vindt dat als basisscholen
‘Een school houdt
klassen meer zijn, moet je
niet alleen de broek kunhet dorp levendig’
je afvragen of dit kwalitanen ophouden, ze moeten
‘Kijk naar wat goed is
fuseren. “Wat voor andere
tief nog wel aan de norm
opties zijn er? Eindeloos
is”, vindt iemand. “Enerzijds
voor de kinderen’
extra gemeenschapsgeld
heeft een kern een basis‘Geldverspilling’
investeren gaat ten koste
school nodig vanwege de
van andere doelen die ook
leefbaarheid. Anderzijds
om geld vragen.” TipHorstaandeMaas is een
hebben kinderen andere kinderen nodig om
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
zich te ontwikkelen. Als die er weinig zijn valt
aan de Maas en TopOnderzoek.
er weinig van en met elkaar te leren. Dus als je
Voor meer resultaten of aanmelden
kijkt naar wat goed is voor kinderen, is dat toch
een grotere basisschool. Volgens mij moeten we voor de volgende enquête, kijk op
in de eerste plaats kijken naar wat goed is voor www.tiphorstaandemaas.nl

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

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

Ingezonden brief

Rendement van lijstduwers in Horst aan de Maas
Naar aanleiding van de verkiezingen gaf dagblad De Limburger haar
mening over de handelwijze van Suzanne Lipsch, prominent lijstduwer
van Voerendaal Actief. Zij zal haar zetel in de raad niet innemen, omdat
dit niet te verenigen is met haar baan. De hoofdredactie van de krant
vond haar besluit hypocriet en doorzichtig. Natuurlijk wist mevrouw
Lipsch dat bij de samenstelling van de kieslijst. Zij fungeert dus louter
als stemmenkanon.
Wisten haar kiezers dit niet, dan
heeft zij onmiskenbaar kiezers misleid en is onder valse voorwendselen
op de lijst terechtgekomen. Volgens
politicologen in strijd met de kies-

wet. Volgens de kieswet zijn degenen die op de kieslijst staan verplicht
schriftelijk te verklaren dat hij of zij
kandidaat is én deze verklaring van
instemming niet kan intrekken.

O
L
L
A
H

J
I
J
D
WOR
ONZE
?
R
E
G
R
BEZO

De lijstduwer wordt door partijen
veel gebruikt met als argument dat
een bekendheid op de lijst publiciteit
en extra stemmen brengt. Feitelijk zijn
het kandidaten die niet van plan zijn
hun eventueel verkregen zetel in te
nemen en doen zij aan electoraal spelbederf. Zij zijn nepkandidaten.
Zo’n 35 jaar geleden werd ik gevraagd
om de kieslijst voor het CDA aan te vullen. Ik heb dat toen gedaan als lijstduwer in de veronderstelling en de
hoop dat ik niet gekozen zou worden.

Vrienden en buurtbewoners zorgden
ervoor dat ik met voorkeurstemmen
in de raad van Ewijk/Winssen kwam.
Dat vond ik toen al een ongemakkelijke situatie. Ik voelde me echter
verplicht, door zoveel mensen gemandateerd, het raadlidmaatschap op me
te nemen. De partijen in Horst aan de
Maas hebben een groot aantal lijstduwers op hun lijsten. Voor het CDA tel
ik er al twaalf (minder dan honderd
stemmen). Gezien de verwachtingen
van negen of tien zetels is een lijst

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

van 27 overbodig. Die twaalf lijstduwers zijn goed voor 7 procent van
de stemmen. Is er dan geen sprake
van ongewogen selectie van mensen op de kieslijst? Landelijk onderzoek toont het rendement aan van
de laagst geplaatste lijstduwers.
Dat is 2 procent. Het rendement van
de lijstduwers onder aan de kieslijst
in Horst is gemiddeld 1,2 procent.
Nauwelijks van betekenis.
Henk Steenbekkers
Gusselkuulke, 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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opinie 13

Bespreking poll week 12

Alleen de grootste partijen mogen in de coalitie
Bijna drie kwart van de stemmers is het niet eens met de poll van twee
weken geleden. Zij vindt niet dat automatisch de grootste partijen in de
coalitie mogen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de volgende stap in het
proces het vormen van een nieuwe coalitie. 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.
Verstandig, vindt 72 procent van de stemmers. Het is geen goed idee 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.
De overige 28 procent vindt dat de winnaars van een plekje in het nieuwe
bestuur verzekerd moeten zijn. Ze krijgen toch 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.

Er zijn té veel themadagen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Kussengevechtdag, Stoepkrijtdag, Tafeltennisdag; je kunt het zo gek niet
bedenken of er is elke dag van de maand wel iets om bij stil te staan. Soms zijn
het serieuze onderwerpen zoals Wereld Aidsdag of de Dag van de vermiste
kinderen en soms ook lachwekkende als de Dag van het Duitse bier of de
Nationale Spijbeldag voor volwassenen.
Onzin dat er zoveel verschillende themadagen zijn. Waarom is er een Dag
van de Lach of een Star Warsdag nodig? Deze laatste valt zelfs tegelijkertijd met
onze nationale Dodenherdenking. Dan wordt de betekenis van zo’n dag met een
serieuze boodschap toch helemaal ondergesneeuwd? Daarbij, wie ‘viert’ deze
dagen nu echt? Zulke themadagen zijn toch alleen maar bedacht door slimme
marketeers. Denk bijvoorbeeld aan Valentijnsdag, een dag overgewaaid vanuit

de Verenigde Staten en vaak alleen maar interessant voor de commercie.
Anderzijds kun je zeggen dat we tegenwoordig juist zo’n dagen nodig
hebben om er voor te zorgen dat we opkijken van onze mobiele schermpjes.
Individualisatie is iets wat daadwerkelijk plaatsvindt en waardoor we allemaal
steeds meer in onszelf gekeerd raken. Het zijn die kleine momentjes en dingen
in het leven die er voor zorgen dat we een verbondenheid met elkaar voelen.
Wie is er nu niet liefhebber van Duits bier? Hoeveel Star Warsfans hebben we in
ons midden die zich op 4 mei kunnen laten gaan? En daarbij, is de wereld met
alle aanslagen en doodsbedreigingen niet al serieus genoeg. Eigenlijk is een
dag als Talk Like A Pirate Day gewoon een stapje dichterbij in de richting van
wereldvrede. Er zijn té veel themadagen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13) > Een referendum heeft wel degelijk meerwaarde > eens 62% oneens 38%

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

Winst of verlies? Het is maar hoe je het ziet
De verkiezingen zijn voorbij. Wie won, wie verloor? Wie bepaalt dat?
Het CDA won een zetel. Voorstanders van een open en transparante
besluitvorming verloren.
Essentie verloor bijna twee
zetels, maar won een restzetel en is
dan winnaar? De PvdA verloor deze
restzetel, maar deed het veel beter
dan landelijk en won dus? Het CDA
verkreeg de stemmen door enkele
lokaal populaire stemkanonnen.
Niet bijdragen in commissie of raad
waren bepalend, maar lokale
populariteit. Won partij-inhoud of
de individuen? De SP verloor,
ondanks constructieve oppositie.
De combinatie D66+GroenLinks

won echter mede door constructieve
oppositie. Als je van nul start en je
komt in de raad, dan ben je altijd
winnaar en zo won de VVD dus.
Tenminste, als ze niet op meer
gerekend had, want in dat geval
verloor ze. Bezorgde mensen in het
buitengebied, verloren, vooral omdat
het CDA won. Zo ook kun je naar de
lijsttrekkers kijken als winnaars of
verliezers. Bob Vostermans kreeg de
meeste stemmen. Is hij dan winnaar?
Hoe belangrijk zijn lijsttrekkers voor

de partij? Er is een grote winnaar.
Birgit op de Laak. Met 56 procent van
de PvdA-stemmen is zij de grote
redder van de PvdA. Allesbepalend.
Zo bekeken wordt Bart Cox ondanks
dat hij pas kort fractievoorzitter is,
met 41 procent ook een beetje
winnaar. Dat Jim Weijs met 37 procent eindigde is als je steeds in de
schaduw hebt gewerkt, een topprestatie. In dat persoonlijk klassement
staat Bob Vostermans dan eenzaam
onderaan. Als enige ver onder de
30 procent (22 procent) van zijn
CDA- stemmers. Net als de vorige
keer een duidelijk signaal van die
kiezers. Toch mag hij blijven. Dan is

hij winnaar en verliezer tegelijk.
De grootste verliezers echter zijn
diegenen die gehoopt hadden op
een vergroting van transparantie,
die hoopten op een beleid voor een
gezond en leefbaar buitengebied en
op verkleining van de macht van de
macht. Ik hoor bij die verliezers.
Maar het moment van volledige
correctie is weer een verkiezing
dichterbij en dus ben ik ook winnaar. Over vier jaar weer verkiezingen. Winnaar of verliezer? Het is
maar hoe je ernaar kijkt.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

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

Het lokale
sufferdje
Ik werk nu ongeveer twee
jaar met veel plezier als verslaggever bij de HALLO. In het
weekend, en sinds dit jaar
ook vaker doordeweeks,
zetten mijn collega’s en ik de
verhalen van Horst aan de
Maas op papier.
Vaak krijg ik van mensen de
vraag of ik dit mijn hele leven
wil blijven doen. Lokale journalistiek heeft een suf imago.
Lokaal nieuws is te klein en
daarom niet interessant.
Studenten willen niet worden
geassocieerd met het kleine en
al helemaal niet met ‘het lokale
sufferdje’. Je hebt het pas
gemaakt als je voor de grote
kranten schrijft. En toch houd ik
van mijn werk bij de HALLO.
Het heeft me in de afgelopen
twee jaar geleerd dat iedereen
een verhaal heeft. Ja, ik kan bij
de HALLO maar zelden schrijven
over écht wereldschokkende
gebeurtenissen. Maar ik krijg
wel mee wat er leeft onder de
mensen. Ik kom heel dicht bij
ze, van persoonlijke verhalen
die Geplukt-artikelen me brengen tot maatschappelijke
onderwerpen als station
Grubbenvorst en het zonnepark
in Melderslo. Die verhalen
verdienen net zo veel diepgang
als het grote, landelijke nieuws.
Ze staan immers net zo dicht bij
de mensen, vaak zelfs nog
dichter. En ja, natuurlijk wil ik
mijn horizon verbreden en kom
ik misschien ooit wel bij een
grotere journalistieke organisatie terecht. Ook dat lijkt me
interessant. Deze column is er
dan ook niet een tegen de
landelijke journalistiek, maar
vóór de lokale. Ik weet dus niet
of ik mijn hele leven blijf schrijven voor kleinere bladen. Ik kan
de toekomst niet voorspellen.
Wat ik wel weet, is dat kleine
verhalen vaak net zo mooi zijn
om te maken als grote en dat ik
het voorlopig dan ook veel te
leuk vind om te stoppen in dit
‘suffe’ wereldje.
Aniek
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaren en klachten

Werk in uitvoering

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 10 april

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op

2018 bij elkaar voor een hoorzitting.

www.horstaandemaas.nl.

Hoorzitting om 18.30 uur

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

De komende periode zijn wij voor u op de

• Laagheideweg America

Behandeling van 2 bezwaarschriften tegen het

(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

volgende locaties aan het werk:

• Peelheideweg America

• Kruispunt Schadijkerweg Meterikse Veld

• Spoorstraat Sevenum

besluit last onder dwangsom Kleefsedijk 9 in
Sevenum

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Meterik

• Onderhoud wegbermen

met de secretaris van de commissie,
De commissie brengt advies uit over te nemen

mevr. A. Schatorje-Linders,

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

tel. (077) 477 97 77.

Taxatieverslag WOZ inzien?
Wilt u naar aanleiding van uw belastingaanslag uw taxatieverslag WOZ inzien?

Praten met je kind over alcohol en cannabis

Hoe doe jij dat?!

Nieuwsgierigheid en invloed van vrienden zijn voor jongeren belangrijke redenen om een
eerste pilsje te drinken en/of een eerste joint te roken.
Het CITAVERDE College en het Dendron

van het Dendron College, Gebroeders van

College organiseren een ouderavond waarbij

Doornelaan 124 in Horst.

ouders door middel van een interactief theater
een kijkje nemen in het puberbrein.

Aanmelden
Ouders en opvoeders kunnen zich t/m 9 april

Onderwerpen zijn:

opgeven onder vermelding van ouderavond

• Alcohol en cannabis

“Hoe doe jij dat?!” via:

• Signalen van gebruik

Ga naar www.mijn.overheid.nl en klik op

taxatieverslag in te zien. Voor inloggen heeft u

‘Persoonlijke gegevens’ om informatie over uw

uw DigiD nodig.

• Hebben ouders nog wel invloed?

• Dendron: l.deruiter@dendron.nl

• Hoe ga je hierover in gesprek?

• CITAVERDE: info@citaverde.nl

Wanneer

Graag vermelden met hoeveel

Op 11 april van 19.30 - 21.00 uur in de aula

personen u komt.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Grubbenvorst

Bekendmakingen

Op 9 april 2018 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker
in Grubbenvorst.
Voor dit onderzoek worden alle vrouwen

Het onderzoekscentrum staat tot begin mei 2018

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd.

naast gemeenschapshuis/sporthal ’t Haeren,

worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Door het onderzoek kan borstkanker in een

Irenestraat, postcode 5971 BS Grubbenvorst.

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt
de kans op genezing. Bovendien is vaker een

Voor meer informatie kunt u kijken op

borstsparende operatie mogelijk.

www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

9 t/m 13 april 2018

Helikopteroefening
boven de Peel
Van 9 t/m 13 april trainen de helikopters en een C-130 Hercules transportvliegtuig van de

America

Grubbenvorst

Venrayseweg 39

Griendtveenseweg 59

Venrayseweg 162

Wilhelminaplein 10

Lisdodde ongenummerd,

Venloseweg 71b

kavel 8
Lisdodde ongenummerd,
kavel 7
Midden Peelweg 22

Helikopters kunnen op zeer lage hoogte
vliegen. Doel van de oefening is om vliegers
van helikopters goed voor te bereiden op
missies en inzet in binnen- en buitenland.

Meer informatie over vliegbewegingen
kunt u vinden op de website van
defensie www.defensie.nl.

Blaktweg 14

Dingsstraat kavel 6

Broekhuizerdijk 27

Dingsstraat ongenummerd

Daniëlweg 64

Pastoor Debijestraat 38
Broekhuizen
Horsterweg 20

Koninklijke Luchtmacht samen met militairen van de Koninklijke Landmacht in de omgeving
van militairterrein Luitenant-generaal Bestkazerne, omgeving de Peel.

Melderslo
Hegelsom

Sevenum
Horst

De Krouwel kavel 23

Berkelstraat 15

Horsterweg 66

Broekhuizenvorst

Parklaan, Hof te Berkel

Blitterswijckseweg 18

Melatenweg bestemmingsplan
Kraneveldweg 20

Griendtsveen

Bremweg 6

Apostelweg 12

Melatenweg 10 en 12
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Samen zorgen we voor een fleurige gemeente
percelen een beetje opgefleurd, maar

braakliggend perceel dat u hiermee in

deze aanpak is ook heel goed voor de

wilt zaaien? De komende weken kunt u

verbetering van de bodemstructuur.

elke zaterdag bij openbare werken terecht

En tenslotte is het een aanwinst als voedsel

tijdens de groeninzameling om uw eigen

voor vogels, insecten en kleine dieren in

zaaimengsel op te halen. Laten we samen

de winter. Ook een belangrijk argument

zorgen voor een fleurig Horst aan de Maas.

voor Horst aan de Maas als ‘bijvriendelijke’
gemeente.

Even rekening mee houden
Per persoon kun je maximaal 5 kg.

Fleurig mengsel Horst aan de Maas

krijgen (genoeg voor ongeveer 1500 m2).

Het gaat hierbij om een zaaimengsel dat

Graag zelf een zak of emmer meebrengen.

gemeente en partners speciaal voor dit

En: op = op!

doel hebben samengesteld. We hebben
het zaaigoed Fleurig mengsel Horst aan de

Waar en wanneer?

Maas genoemd en dit mengsel bestaat uit

Elke zaterdag tussen 12 en 16 uur bij

bladrammenas, gele mosterd, boekweit en

Openbare werken gemeente Horst aan de

phacelia.

Maas, Americaanseweg 43, Horst

Hiervoor wordt een speciaal zaaimengsel gebruikt en dit jaar stellen we dit ook gratis

Gratis ter beschikking

Kosten? Gratis!

beschikbaar aan inwoners. Samen zorgen we voor een fleurige gemeente.

Dit jaar stellen we een deel van dit

De gemeente zaait jaarlijks braakliggende percelen in met fleurige bloemen en planten.

zaaimengel gratis ter beschikking aan

Meer informatie:

Braakliggende percelen

zaait de gemeente jaarlijks braakliggende

onze inwoners. Wilt u een gedeelte van uw

Bas van de Lisdonk

Samen met Mertens BV, loonbedrijf

stukken land in met fleurige bloemen

tuin of erf inzaaien met Fleurig mengsel

gemeente@horstaandemaas.nl

Heldens en agrarisch bedrijf Blenkers

en planten. Op die manier worden deze

Horst aan de Maas? Of hebt u zelf een

(077)477 97 77)

OPEN
AVOND
DINSDAG 24 APRIL MELD JE AAN
Op deze avond vertellen onze medewerkers van Lamb Weston / Meijer
hoe de frites worden gemaakt en wat de plannen voor de toekomst zijn.
Na een rondleiding heb je de mogelijkheid om jezelf in een kort gesprekje
voor te stellen. Uiteraard kun je onze producten proeven!

Heb je ervaring/affiniteit met een van de onderstaande functies, meld je dan
aan via www.werkenbijlambweston.nl.
We nemen contact met je op en hopen je op basis van je profiel op
dinsdag 24 april te kunnen verwelkomen.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
KWALITEITSCONTROLEURS
IN 5-PLOEGEN

Hoe ziet je werk er uit?
Het nemen van monsters in
verschillende fases van het
productieproces
Het signaleren van kwaliteitsafwijkingen (buiten specificaties),
zo nodig uitvoeren van aanvullende
metingen
Het registreren van de bevindingen/
uitkomsten van de kwaliteitscontroles
Het schoonhouden van gebruikte
middelen/apparatuur
Signaleren van benodigd onderhoud
Wat breng je mee?
MBO 3/4 werk- denkniveau
Minimaal een afgeronde diploma op
MBO niveau 2
Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking
Je bent gericht op kwaliteit

HEF- REACHTRUCKCHAUFFEURS

OPERATORS

E/WTB ONDERHOUDSTORINGSMONTEUR

IN 5-PLOEGEN

IN 5-PLOEGEN

Hoe ziet je werk er uit?
Het verzorgen van interne transporten
met behulp van de hef- en/of reachtruck
Het laden en lossen van vrachtwagens
Controleren van ontvangsten en signaleren van afwijkingen
Vervoeren van grond- en hulpstoffen,
verpakkings- en emballagematerialen
en (eind)producten naar productieplaatsen, magazijn en vrieshuis
Verzorgen van klein onderhoud

Hoe ziet je werk er uit?
Bedienen, ombouwen en afstellen van
de productielijnen
Bewaken van de voortgang van het
proces en ingrijpen bij afwijkingen
Verhelpen van kleine verstoringen en
inspecties verrichten
Rapporteren van productiegegevens
Schoonmaken en -houden de machines,
volgens reinigingsprotocollen

Hoe ziet je werk er uit?
Optimaal laten draaien van de
productie-installaties
Verrichten van preventief onderhoud,
ingrijpen bij verstoringen
Verbeteringen aandragen en
implementeren
Trainen van de operators aan de lijn
Administratie borgen in het
SAP systeem

Wat breng je mee?
MBO 2/3/4 werk- en denkniveau
Minimaal een afgeronde diploma op
MBO niveau 2
Afgeronde opleiding richting procestechniek, een agrarische of technische
richting is een pré
Bij voorkeur kennis van SAP, HACCP en ervaring in een food gerelateerde omgeving
Teamplayer, sociaal vaardig, flexibel en
je weet van aanpakken

Wat breng je mee?
MBO 4 werk- en denkniveau
Je hebt ervaring met zowel elektrotechniek als werktuigbouwkunde in
een vergelijkbare functie
Kennis van industriële automatisering/
besturingstechniek of procestechniek
Analytisch vermogen, verbanden leggen
Je bent bereid om te werken in
dagdienst met consignatie

Wat breng je mee?
MBO 2 werk- denkniveau
Je beschikt over een hef- en reachtruck
certificaat
Relevante werkervaring
Je beheerst de Nederlandse taal
Je kent de procedures m.b.t. het rijden
en manoeuvreren met de hef- reachtruck
Ervaring met RF-scannen en SAP
is een pré

DAGDIENST MET CONSIGNATIEDIENST

Blitterswijckseweg 1 | 5871 CD Broekhuizenvorst | +31 113 394 955 | info@lambweston.eu | www.lambweston.eu
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Enorme toename arbeidsmigranten in Horst aan de Maas
Horst aan de Maas telt al heel wat arbeidsmigranten. Veel van hen
hebben zich al definitief gevestigd, anderen zijn als seizoenwerkers
aanwezig.
Onlangs ontstond er grote onrust
in Melderslo. Uitzendbureau SunPower heeft, zonder vergunning,
huisvesting geregeld op camping
’t Engelke. Uiteindelijk moeten er
150 mensen gehuisvest worden.
Ondertussen liggen er veel meer
plannen voor massale huisvesting
van arbeidsmigranten klaar.

In Grubbenvorst (op drie locaties in
totaal twaalfhonderd bedden), in
Sevenum (vierhonderd bedden),
in America (tweehonderd) en in Horst
(zestig). Naar verwachting komen er
nog veel meer. De SP heeft zich steeds
uitgesproken tegen grootschalige
huisvesting en zeker ook tegen huisvesting van arbeidsmigranten bij of

door de eigen werkgever. Dat laatste
zorgt voor een dubbele afhankelijkheid
van de werknemers. Als je problemen
krijgt met je werk betekent dat automatisch ook problemen met huisvesting en andersom. En dan te bedenken
dat de regels in Horst aan de Maas
toch al niet zo goed gehandhaafd
worden. Door de toestroom
van arbeidsmigranten ontstaat er ook
een probleem ten aanzien van het
woningenbestand. Veel arbeidsmigranten blijven hier wonen en maken

onder andere gebruik van (sociale)
huurwoningen. Ondertussen heeft
B&W besloten dat er maar mondjesmaat woningen bijgebouwd moeten
worden en verkoopt de woningcorporatie een deel van haar huurwoningen.
De reden: er zou een bevolkingskrimp
komen en bouwen voor leegstand zou
onlogisch zijn. Consequentie: veel
Horstenaren wachten jaren op een
woning of vertrekken uit Horst aan de
Maas. Terwijl de komst van arbeidsmigranten die voorspelde krimp zal

Trots op onze mooie gemeente
Ik ben van mening dat we het in Horst aan de Maas heel goed doen
met z’n allen. Uiteraard is bijsturen noodzakelijk, maar we kunnen trots
en tevreden zijn op onze prachtige gemeente.
Het toerisme neemt een grotere
rol in en steeds meer mensen weten
Horst aan de Maas met haar mooie
kernen te vinden. We hebben een
bruisend Horst-centrum met goede
winkelvoorzieningen en een divers
aanbod aan uitgaansgelegenheden.
Daarnaast de verrassend mooie
kleine kernen verbonden door een

groot fiets- en wandelnetwerk door
het uitgestrekte buitengebied maakt
de gemeente Horst aan de Maas
uniek. Zowel de eigen inwoners als
de toeristen voelen zich prettig en
veilig. De vele ondernemers en
verenigingen, de grote spelers maar
ook de kleintjes zorgen voor werkgelegenheid en veel mensen zijn als

vrijwilliger actief. Ze slaan verbindingen met elkaar en zorgen voor
kruisbestuiving. Er wordt naar elkaar
geluisterd, men leert van elkaar en
helpt elkaar.
Het zijn uiteindelijk de inwoners zelf die het gevoel en de beleving compleet maken. Juist daarom
moeten we blijven luisteren naar
deze inwoners en zorgen dat ze zich
betrokken blijven voelen. Om een
rustige, betrouwbare en standvastige
koers aan te houden moet je naar

argumenten luisteren en niet uit
sentiment of emotie handelen.
Uitgaan van gelijkwaardigheid en
zorgen voor transparantie, dan is er
vertrouwen en blijf je in rustig vaarwater.
Trots zijn op wat we hebben, dat
uitstralen en koesteren. Daarnaast het
gesprek aan blijven gaan met elkaar
zodat we bij kunnen sturen en innoveren daar waar nodig.
Bianca van den Berg,
raadslid Essentie Horst aan de Maas

Politiek is mensenwerk
‘Waarom zit jij eigenlijk in de politiek?’ Dat is een vraag die ik regelmatig mag beantwoorden.
Dan is mijn eerste reactie
altijd: “Omdat ik mensen leuk vind.”
Vaak komen dan al snel de ‘ja maar’s’
over de tafel. Maar ik meen dat
oprecht. Het is een voorrecht om als
volksvertegenwoordiger gekozen te
worden door mensen. Zeker als je dat
met een team als het CDA mag doen
die in alle kernen in onze gemeente
tussen de mensen staat. En als je van

mensen houdt, dan maak je in het
politieke speelveld altijd keuzes die
mensen aangaan. Dat doe je als
mens. En ja, we hebben te maken
met bestemmingsplannen, vergunningen, kaders, begrotingen, nota’s,
startnotities, et cetera. Dat klinkt allemaal weinig menselijk, hoor ik u
denken. Dat klopt, en daarom is het
als volksvertegenwoordiger zo

belangrijk om het gevoel van de
mensen door te laten klinken en
soms gewoon eens te denken als je
een stuk mag beoordelen ‘wat
vinden de mensen er nou van?’.
En dan merk ik vaak dat er maar
weinig zaken in de regionale politiek
zijn, waarbij die menselijkheid niet
terugkomt. We zijn allemaal mensen
die naar eer en geweten een juiste
afweging en beslissing hebben
gemaakt tijdens het raadswerk in het
belang van onze gemeente. En dat

doen wij als CDA op voor ons een
waardige, betrokken en menselijke
manier. Schreeuwen aan de zijkant,
zal best menselijk zijn, maar dat is
niet onze stijl. En het mooie van de
mensen in onze gemeente Horst aan
de Maas, die vinden dat gelukkig
ook. Daarom een compliment en
waardering voor u allen, dat velen op
ons gestemd hebben, als mens.
Alex Janssen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Democratie van de straat
Met de verkiezingen nog vers in het geheugen is de nieuwe gemeenteraad inmiddels geïnstalleerd. Van de honderden gesprekken op straat
naar de meters papier in de raadszaal. Hoe die papieren worden gevuld,
hangt voor een groot deel af van de input die we krijgen uit onze zestien fantastische dorpen. Hoe betrekken we als Partij van de Arbeid onze
inwoners bij ons beleid?
De huidige politiek is voor
mensen een ver-van-mijn-bedshow. De kloof tussen betrokken
burgers en de overheid lijkt
steeds dieper te worden. Het is
een taak en uitdaging voor de

gemeente om met een creatieve en
aansprekende aanpak deze kloof
te dichten. Als het aan de PvdA
ligt, zetten we daarbij enerzijds
in op democratie van de straat,
introduceren we de burgerbegroting

en starten intern projecten als
gast van de raad, waarin inwoners
in de politieke keuken kunnen
kijken. Inspreken tijdens raadsen commissievergaderingen
wordt ook mogelijk van huis uit,
bijvoorbeeld via Facetime. Inwoners
en ondernemers worden actief
betrokken bij het profiel voor een
nieuwe burgemeester en de jaarlijkse
jongerendag in het gemeentehuis
zetten we door en op breiden we
uit voor kinderen en jeugdigen.

We bieden jaarlijks een cursus
politiek actief aan en voeren actief
beleid voor meer vrouwen in de
politiek. Slechts enkele voorbeelden
die in dit stukje van 250 woorden
passen, maar vooral bedoeld om
duidelijk te maken dat jullie mening
telt. Niet alleen vier weken voor de
verkiezingen, maar vooral de vier
jaar erna. Ideeën om mee te doen?
We horen ze graag.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

loochenstraffen. De SP vindt de
ontwikkelingen onacceptabel.
Zowel gezien vanuit de positie van de
arbeidsmigranten zelf als voor de
gevolgen daarvan voor de gemeenschap. Reden om een werkgroep op
te richten om, samen met bewoners,
te komen tot een aanpassing van
het gemeentelijk beleid. Heeft u
interesse, stuur dan een berichtje
naar horstaandemaas@sp.nl
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Eef Hoeijmakers
15 jaar
Horst
Dendron College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag gedachten willen lezen.
Dan weet je hoe mensen over je denken, dan weet je ook sneller of ze je
mogen of niet. Ook kun je er andere
mee helpen in van alles en nog wat.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan 18 willen zijn. Dan mag je
officieel alcohol en bijna overal binnen
met uitgaan. Als je overal naar binnen kunt zoals in clubs, zou dat heel
handig zijn. Je hoeft dan nooit meer
ergens naar binnen en te doen alsof je
18 bent.

Wat zou je nooit weggooien?
Een foto van mij en mijn oma van toen
ik nog klein was. Ik vind die foto heel
leuk. Mijn oma leeft nu niet meer dus
dat maakt de foto extra speciaal. Het
voelt dan toch alsof ik nog een stukje
van oma bij me heb. Ik kwam heel
vaak bij mijn oma en we deden dan
altijd wat bijpraten. Het was altijd heel
gezellig. Vandaar dat die foto ook heel
veel voor me betekent.
Wat is het beste advies dat je ooit
gekregen hebt en van wie?
Mijn beste advies is nog altijd dat als
mensen me niet mogen dat ik daar
niet mijn best voor moet doen, zodat
ze me wel mogen. Dat ik ze gewoon
moet laten gaan en laat denken wat
ze van me vinden. Dit advies kreeg ik
van mijn vader toen ik jonger was.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is ‘enzo’. Ik zeg het
heel vaak aan het einde van een zin.

jongeren 17

aan
Eef Hoeijmakers

Als ik iets tegen iemand op app zeg
type ik er ook vaak ‘enzo’ achter.
Ook zeg ik dit als ik geen zin heb om
meer uit te leggen. Ik zeg ook vaak
‘ofzo’.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak vind ik handvaardigheid omdat ik daar mijn creativiteit in
kwijt kan. Ik moet dan wel opdrachten hebben die voor mij een uitdaging zijn. Dan vind ik het nog leuker.
Mijn stomste vak is Nederlands, ik ben
daar helemaal niet goed in.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben meestal precies op tijd.
Soms ben ik ook iets te laat, maar
dat heeft meestal wel een reden.
Meestal ben ik ‘s morgens ook iets te
laat, omdat ik niet echt door werk.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is volleybal: dat

doe ik heel graag. Ik train twee keer
per week en we hebben één keer in
de week een wedstrijd. Ons team is
ook heel leuk en dat maakt het nog
leuker. Dan heb je ook een beetje
gezelligheid onder de wedstrijden en
tussen trainingen door.
Wat doe je het liefste op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdag- en zaterdagavonden ga ik
het liefst uit met vriendinnen, dat vind
ik altijd heel gezellig en leuk. Ik spreek
ook graag met mijn vriendinnen af.
We praten elkaar dan altijd bij over
wat er nog gebeurd is of we kijken
een film.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen en dat
je alles tegen elkaar kunt vertellen.
Dat vind ik één van de belangrijkste
dingen in een vriendschap. Ook vind
ik het fijn als je veel kunt lachen met
elkaar. Zo’n vriendinnen heb ik ook en
dat vind ik heel fijn.
Hond of kat?
Sowieso een hond. Ik vind honden zelf
leuker, want ze zijn schattig en heel
lief. Katten vind ik ook wel leuk, maar
honden vind ik net iets leuker.
Wie kent jou het beste?
Mijn beste vriendinnen kennen mij het
beste, daar vertel ik alles tegen. Als er
iets met me is, weten zij het meteen.
Ik hoef niks te zeggen of ze weten al
wat er met me is. Ik vind het fijn als
je iemand hebt waar je alles tegen
kunt vertellen en alles bij kwijt kunt.
Mijn ouders kennen me ook goed.
Daar zeg ik ook veel tegen, maar niet
alles.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou graag heel goed willen zijn in
volleybal. Ik zou het leuk vinden als ik
bijvoorbeeld op de Olympische Spelen
zou staan. Dat is één van mijn grootste
dromen, maar ik weet niet of ze ooit
zullen uitkomen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag nog een keer over
de wereld willen reizen. Naar plekken
gaan waar ik nog nooit geweest ben.
Dat zou ik dan graag met nog iemand
anders doen of met een hele groep.
Ik zou dan sowieso naar de Verenigde
Staten willen gaan want dat land zou
ik graag willen zien.
Optimist, pessimist of realist?
Ik zit een beetje tussen optimist en
realist in. Ik zie overal wel het positieve van in, maar als dat niet zo is,
ben ik niet meteen teleurgesteld.
Ik zoek dan naar een oplossing waardoor het beter gaat en wel lukt.

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

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

3 van de 4 slaagt!

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

Faceloos
Bij mijn vriendinnen sta ik
bekend als een Facebookstalker. En dan bedoel ik dat
ik heel snel mensen heb
gevonden via Facebook.
Ik hoef maar een voornaam
te hebben en ik heb de persoon
binnen vijf seconden gevonden.
Dat is eigenlijk ook het enige wat
ik met Facebook doe. Ik stalk er
mensen mee en meer niet.
Daarom zou je zeggen dat ik het
niet moeilijk zou moeten vinden
om het te verwijderen. Maar toch
vind ik het moeilijk. Voor de
mensen die het niet hebben
meegekregen: er is een massale
beweging op gang gekomen die
Facebook verwijdert. De aanleiding hiervoor was het schandaal
dat een paar weken terug naar
buiten kwam. Blijkbaar heeft
databedrijf Cambridge Analytica
gegevens van miljoenen
Amerikaanse Facebookgebruikers
zonder hun toestemming
gebruikt voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Het zou
dus goed kunnen dat als dit niet
was gebeurd, Trump niet had
gewonnen. Persoonlijk vind ik
het een vreselijke gedachte dat
sociale media de verkiezing van
een wereldleider kan beïnvloeden. Zo veel macht moet een
medium niet hebben. Het is
natuurlijk ook verschrikkelijk dat
gegevens van mensen gewoon zo
makkelijk gebruikt kunnen
worden. Ik vind het soms ook een
enge gedachte dat al mijn gegevens online staan en eigenlijk
best makkelijk te verkrijgen zijn.
Daarom heb ik ook tegen de
Sleepwet gestemd. Ik wil mijn
gegevens toch nog een beetje
beschermd houden, ook al denk
ik dat die wet er toch wel komt.
Door al dit gedoe de laatste tijd
over internet en gegevens, ben ik
wel bewuster geworden van wat
mensen allemaal over mij kunnen vinden online. Dit probeer ik
nu zo veel mogelijk te beperken,
maar als journalist vind ik dat
soms nog lastig. Misschien moet
ik maar gewoon columns gaan
schrijven in plaats van typen.
Liefs, Puck
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Negentiende keer
Truckrun Horst
De Truckrun Horst wordt op zondag 18 april voor de negentiende keer georganiseerd voor mensen met een
beperking uit Horst aan de Maas, Venray, Venlo en omgeving. De dag start om 09.00 uur met het opstellen van
ruim driehonderd trucks op industrieterrein Hoogveld in Horst.
Burgemeester Ina LeppinkSchuitema van gemeente Horst aan
de Maas spreekt rond 12.40 uur de
menigte toe en om ongeveer
12.45 uur zet zij de Truckrun in beweging. Vanaf dat moment trekt het ruim
55 kilometer durende konvooi door de
kerkdorpen in de gemeentes Horst aan
Maas en Venray. De Truckrun vertrekt
vanaf Energiestraat 4 (verhuurbedrijf

Lumar Horst) richting Stationsstraat
naar Hegelsom. De verwachte terugkomst op het industrieterrein is rond
16.15 uur.
In de feesthal wordt een grote
tombolaloterij georganiseerd. Voor de
kinderen is er een spel- en doe-straat
met onder andere een schminkteam,
krijtauto, springkussen en rad van
avontuur.

Ook is er gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje en
zorgt een dj de hele dag voor muziek.
Vanaf 16.15 uur zijn er liveoptredens
van onder andere Boem Box Band en
Da Ma Zoeë. Rond 18.00 uur wordt de
dag afgesloten.
Meer informatie over de Truckrun
is te vinden op www.truckrun.nl of op
de Facebookpagina van Truckrun Horst.

Aanmelding
jaarlijkse inzaaiactie
akkerranden
Stichting Landschap Horst aan de Maas start vanaf eind april weer
met de jaarlijkse inzaaiactie van de bloemrijke akkerlanden.
Particulieren en bedrijven die een strook van minimaal drie meter,
een overhoek of groter perceel ter beschikking stellen, kunnen zich
hiervoor tot vrijdag 20 april aanmelden.

Bijen- en natuurmarkt in Horst
In ‘t Zoemhukske aan de Kasteellaan in Horst vindt op zondag 8 april een bijen- en natuurmarkt plaats. Vanaf
09.00 uur start de bijenverkoop. De natuurmarkt duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
Er staan tijdens de markt ruim
25 standhouders en er worden onder
andere planten en streekproducten
verkocht.

Verder zijn er natuur- en milieuorganisaties aanwezig. Daarnaast zijn
er demonstraties en voorlichtingen
en worden er ook voor kinderen

activiteiten georganiseerd.
Meer informatie over de bijenen natuurmarkt is te vinden op
www.zoemhukske.nl

Dauwtrappen met KnopenLopen

Het inzaaien van akkerranden
en overhoeken heeft veel voordelen.
Ten eerste zijn de diverse soorten
bloemen die daar uit voortkomen een
belangrijke voedselbron voor bijen,
insecten, zangvogels, patrijzen en
fazanten. Daarnaast zorgen de insecten voor een biologische bestrijding
van luizen op aangrenzende akkers.

Als laatste verhogen de kleurrijke
stroken de belevingswaarde voor
fietsers en wandelaars. De jaarlijkse
inzaaiactie wordt gedaan in nauwe
samenwerking met ’t Zoemhukske
en Groen Groep Sevenum. Voor meer
info of het aanmelden kan er een
mail gestuurd worden naar
info@landschaphorstaandemaas.nl

Het Dauwtrappen met KnopenLopen vindt op zondag 15 april voor de vijfde keer plaats. Tussen 06.00 en
07.00 uur kan er gestart worden vanaf de Zwarte Plakweg 89 in America bij de familie Berden.
Ieder jaar doen er weer ruim
250 wandelaars mee aan de ochtendwandeling die door de Mariapeel
trekt, waar ook wandelknooppunten

te vinden zijn. De wandeling is iets
meer dan tien kilometer lang en
zal ongeveer twee uur duren.
Na de wandeling staat er koffie en

spek met eieren klaar voor de
deelnemers.
Opgeven kan tot maandag 9 april
via info@knopenlopen.nl

Goede doelen collecte
Grubbenvorst
Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte organiseert tussen maandag 9 en zaterdag 14 april weer
een gezamenlijke collecte. Voor de organisatie van deze collecte werken in totaal twaalf landelijke fondsen
voor goede doelen samen.
In plaats van verschillende losse
doelen is er voor gekozen om in één
keer langs de deur te gaan voor alle
goede doelen. Inwoners kunnen dan op
een formulier aankruisen welk goed ze

steunen en dit dan met een geldbedrag
weer meegeven aan de collectant. Als
er geen verdeling van het geldbedrag
wordt aangegeven op het formulier,
dan wordt de donatie over de deelne-

mende fondsen verdeeld. Fondsen die
hier onder andere aan mee doen zijn
het Nederlandse Rode Kruis en KWF
Kankerbestrijding.Kijk voor meer
informatie op www.ggcollecte.nl

Gouden jubilarissen
bij Schutterij St. Jan

Op zoek naar een zit-, loopmaaier of (accu) tuingereedschap
voor uw tuin? Kom gerust eens langs in onze showroom om ons
brede aanbod te bekijken. Ook voor reparatie en onderhoud.

www.lozeman.nl - Markt 14 - Lottum - 077-4632341

Schutterij St. Jan in Grubbenvorst heeft op zaterdag 24 maart
tijdens de jaarvergadering haar jubilarissen gehuldigd. Zo werd
Bjorn van Berkel onderscheiden met de bronzen verenigingsmedaille voor 12,5 jaar lidmaatschap. Ger van Rens werd onderscheiden met de vergulde verenigingsspeld en de eremedaille in
goud van de OLS-federatie vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap.
Gouden jubilarissen waren de heren Jo Lucassen en John Vercoulen
die beiden hun 50-jarig lidmaatschap vierden. Daarnaast was er
aandacht voor Roel Wijnhoven die al 25 jaar deel uitmaakt van het
tamboerkorps van de schutterij. Ook werd het nieuwe koningspaar
voor dit schuttersseizoen 2018, te weten Peter en Marlie Relouw,
aan de leden van de vereniging voorgesteld.
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Sparta’18 verliest
van koploper EFC
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het is de ploeg van Ralf de Haas niet gelukt punten af te snoepen van koploper EFC uit Eersel. Op zaterdagavond 31 maart verloor het eerste herenteam van Sparta’18 uit Sevenum thuis met 0-1.

Wittenhorst JO17-1
wint internationaal
jeugdtoernooi
Het team van Wittenhorst JO17-1 uit Horst heeft afgelopen
paasweekend de Bayern Trophy gewonnen. Het betrof hier een
internationaal jeugdtoernooi in München. De finale op de eerste
paasdag eindigde in 0-0 tegen een Italiaans team, waarna
Wittenhorst de penaltyserie won met 3-4. Tweede paasdag werd
afgesloten met een bezoek aan en rondleiding door de Allianz
Arena van Bayern München.

In de eerste helft was het balbezit
veelal voor de ploeg uit Eersel en
probeerde Sparta’18 in de omschakeling gevaarlijk te worden. EFC werd
tweemaal gevaarlijk voor rust.
Eerst een schot van afstand op de lat
en een paar minuten later een kopbal
uit een corner, wederom bovenkant
lat. Toen beide ploegen leken te gaan
rusten met de brilstand, was het toch
EFC dat op voorsprong kwam.

Een goede aanval werd in het midden
door, de al vroeg ingevallen spits,
David de Vries afgerond, 0-1. In de
tweede helft heerst hetzelfde spelbeeld. EFC de bal en Sparta’18 loerend
op een uitval. Deze kwam er ook vlak
na rust. Helaas faalde Tom
Spreeuwenberg oog in oog met de
doelman. Naarmate de wedstrijd
vorderde, ging Sparta’18 meer risico
nemen. Verder dan goede mogelijkhe-

den voor invaller Jelle Vervoort (volley) en Rob Peeters (schot randje
zestienmetergebied) kwam de ploeg
uit Sevenum niet. Hierdoor kon EFC de
punten vrij simpel mee terugnemen
naar Eersel. Zondag 8 april heeft
Sparta’18 een zeer belangrijke uitwedstrijd, op bezoek bij directe concurrent
Beerse Boys. Zaak om punten te
pakken, zodat men weg blijft bij de
gevarenzone. (Foto: Sjaak Verstegen)

Wereld Tafeltennisdag

Rond de wereldtafel

Kampioenen
Trefpunt Sevenum
Luchtbuksvereniging Trefpunt Sevenum houdt op zondag 8 april
vanaf 16.00 uur een receptie voor Trefpunt 1 in de Gaper in Sevenum.
De KLSB-competitie is al afgelopen, maar voor de KNSA (landelijke
competitie) zijn er nog enkele
wedstrijden die geschoten kunnen
worden. Dit jaar heeft Trefpunt 1
weer de KLSB-competitie gewonnen.

“Het is tot de allerlaatste wedstrijd
spannend gebleven, maar de grote
tegenstander ’t Kogeltje leed daar
een verassende nederlaag”, aldus
Trefpunt. Hierdoor was een beslissingswedstrijd niet meer nodig.

Tafeltennisvereniging SETA uit Sevenum organiseert op vrijdag 6 april Wereld Tafeltennisdag, een speciale
rond-de-tafelactiviteit: rond de wereldtafel. Deze wordt vanaf 19.30 uur gehouden in tafeltenniscentrum
Stapvast in Sevenum.
In het kader van de Wereld
Tafeltennisdag wordt er een speciale
activiteit georganiseerd: rond de
wereldtafel. Het is de bedoeling om met
zo veel mogelijk verschillende nationaliteiten samen rond de tafel te spelen.
‘Rond de tafel’ is een spelvorm waarbij
alle deelnemers om de beurt spelen en

vervolgens rond de tafel lopen of
rennen om even later aan de andere
kant van de tafel weer de bal te kunnen
spelen. Om zo veel mogelijk verschillende nationaliteiten rond de tafel te
krijgen, is TTV SETA naast mensen
met de Nederlandse nationaliteit op
zoek naar mensen met een andere

SV Melderslo-korfbalsters
onderuit tegen KV Rooi
Door: korfbalclub SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op tweede paasdag, maandag 2 april, hun eerste veldwedstrijd na
de zaalcompetitie. De wedstrijd werd gespeeld tegen KV Rooi uit Sint-Oedenrode op sportpark De Kienehoef in
Sint-Oedenrode.
SV Melderslo begon niet scherp
aan de wedstrijd. Aanvallend kwam
de ploeg langzaam op gang en verdedigend maakte het team onnodige fouten. Al snel keek ze dan
ook tegen een 4-1 achterstand aan.
Daarna kwam er langzaam verbetering in het spel van SV Melderslo, maar
van echt terug in de wedstrijd komen
was nog geen sprake. De Melderslose

korfbalsters moesten de rust in met
een 8-5 achterstand. Na rust bleef het
maar moeizaam gaan bij SV Melderslo.
Verdedigend stond het stabieler, maar
scoren wilde niet lukken. Dat ging bij
KV Rooi een stuk soepeler. De ploeg
uit Sint-Oedenrode had veel minder
kansen nodig en wist daardoor verder
uit te lopen. De wedstrijd werd halverwege de tweede helft nog even

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

nationaliteit. Naast de internationale
‘rond de tafel’ wordt er ook een rondde-tafeltoernooitje georganiseerd voor
alle aanwezigen. Voor de winnaar of
winnares is er een prijs. Onder alle
aanwezigen wordt ook nog een tafeltennisbatje verloot. Kijk voor meer
informatie op www.ttvseta.nl

opgeschrikt, doordat de paal door het
slechte, zachte veld omviel. Na een
kleine onderbreking ging de wedstrijd verder en hoewel SV Melderslo
bleef vechten om te schade te beperken, ging het uiteindelijk toch met
16-9 onderuit. De vierde plaats blijft
behouden, maar aansluiting houden
met de bovenste regionen van de
Overgangsklasse wordt moeilijk.

Salon
Een relaxmoment
Edelstenen
Winkel
Etherische oliën
voor jezelf!
Boeken
Bloesem remedies
De producten zijn gemaakt
Sieraden
Schüssler
celzouten
met 100% natuurzuivere
en
biologische ingrediënten.

Deze geschenkset bevat:
• Roll-on sleep therapy 10 ml
• Douchebalsem
Lavendel & Vanille 100 ml
• Repair handcrème
Lavendel & Vanille 50 ml

€ 14

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
or
zaterdag
- 16.00
,90 vo
16.0
van € 1810.00

,00
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Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.

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

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

Voetbalclub SVEB viert
100-jarig bestaan
Voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst bestaat op zaterdag 7 april 100 jaar. Dit wordt gevierd
op Sportpark ’t Venneke in Broekhuizenvorst vanaf 14.30 uur.

Houthandel & Timmerbedrijf

Kwekerij Litjens
bv is een
modern
glastuinbouwbedrijf
Rene
van
Ophoven
v.o.f. met een
teeltoppervlakte van 18,3 ha gele, groene en rode paprika.
Gezien de ontwikkelingen van ons bedrijf zijn wij voor onze locatie Melderslo
op zoek naar een

Houthandel
& Timmerbedrijf
ZELFSTANDIG
Rene van Ophoven v.o.f.(M/V)
TEELTMEDEWERKER

Het is een fulltime baan met verantwoordelijke taken, afwisseling
en ruimte voor eigen initiatief. Voor de volledige vacature en mogelijkheid
tot solliciteren bekijk onze website: www.kwekerij-litjensbv.nl
of neem contact op met Nicole Litjens tel. 06 - 12 04 24 51.

Kwekerij Litjens bv Kempweg 16 5964 NE Meterik

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 119,- per stuk

Eénjarige
planten en
kuipplanten
Pootaardappelen
en zaden

De voetbalclub is ontstaan vanuit een fusie tussen Excelsior ’18 uit
Broekhuizenvorst en Brughusia uit
Broekhuizen. Beide teams hadden in
de jaren 80 te maken met een teruglopende ledenaantal en het werd
moeilijk om jeugdteams op de been
te krijgen. Besloten werd om de jeugdteams samen te voegen en enkele
jaren later volgde de rest. Uiteindelijk
werd gekozen voor SVEB als naam,
wat staat voor Sport Vereniging

Excelsior Brughusia. Een sportpark
werd gevonden in Broekhuizenvorst.
Vanaf dat seizoen speelde SVEB steevast in het blauwzwart.
Als pijler voor het 100-jarig
bestaan wordt de oprichting van
Excelsior ’18 op 7 april 1918 genomen.
Dat was echter niet de enige club in
Broekhuizenvorst; er bestond al een
vereniging genaamd A.D.O. Excelsior
boekte meer succes en groeide zo
uit tot de club van Broekhuizenvorst,

wat in 1933 het einde betekende
van A.D.O. Op zaterdag 7 april wordt
officieel het jubileum gevierd,
wat gepaard gaat met het uitbrengen van een 100-jarig jubileumboek.
Het boek wordt onder leiding van
Maurice Graef gepresenteerd, waarna
om 17.00 uur de competitiewedstrijd
tegen Kwiek Venlo gespeeld wordt in
retroshirts. Het feestweekend ter ere
van dit jubileum vindt plaats op 8, 9
en 10 juni.

HZPC demonstreert
synchroonzwemmen
De synchroonzwemmers van HZPC uit Horst geven op zaterdagmorgen 7 april een demonstratie van alle
uitvoeringen die ze hebben ingestudeerd voor de Regiokampioenschappen op zaterdag 14 april in Maastricht.
De aanvang hiervan is 11.15 uur in zwembad De Berkel in Horst.
Deze demonstratie is meteen
de generale repetitie voor de synchroonzwemmers. De insteek is ook
om ze meteen aan een groot publiek
te laten wennen dat ook bij een kam-

pioenschap aanwezig is. Daarnaast
laten andere groepen hun ingestudeerde uitvoeringen zijn tijdens de
demonstratie. Daarbij varieert het van
aanloopdiploma tot 25+. Inloop voor

de demonstratie is vanaf 11.00 uur
via de ingang van Sporthal De Berkel
en de demonstratie duurt tot uiterlijk
12.15 uur. Meer informatie is te
vinden op www.hzpc-horst.nl

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

Winterheide 17
Grubbenvorst
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www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Olsredlem pakt nodige
overwinning
Door VC Olsredlem
De volleybaldames van Melderslo 1 wisten op vrijdag 30 maart een 1-3 overwinning te behalen tegen
VC Fortutas DS2 uit Ospel. Dit resultaat behaalden ze in MFC De Zwingel in Melderslo.

Bel voor info

077 366 20 71 / 06 38 96 64 59

Op het programma stond de
inhaalwedstrijd tegen de nummer
11 op de lijst. Er was voor dames
1 van Melderslo een overwinning
van 3-1 nodig om de derde plek in
de competitie te bereiken. De eerste set werd flink overheerst door
Olsredlem. Met een sterke servicedruk en goede aanvallen hadden
de dames van Olsredlem de set
snel binnengehaald met een stand
van 25-8. Ze begonnen de tweede
set daardoor net iets te eenvoudig,
waardoor Fortutas dames 2 op voor-

sprong kwam. Het waren rommelige
rally’s die door de Melderslonaren
niet werden afgemaakt. De servedruk was verdwenen en de pass kon
niet onder controle worden gehouden. Iedereen aan de kant van
Olsredlem was verbijsterd over het
wisselvallige spel en deze set werd
dan ook gewonnen door de dames
van Fortutas, 22-25.
Dit werd snel vergeten en de
energie werd weer opgepakt om de
volgende twee sets binnen te slepen. De rally’s werden aan de kant

van Olsredlem goed afgemaakt en
de servicedruk werd ook weer opgepakt. Fortutas had niets meer in te
brengen in het spel en werd ingemaakt met de setstanden 25-9 en
25-12. Met de uiteindelijke uitslag
van 3-1 had Olsredlem de winst binnen, maar het verlies van de tweede
set zorgde wel voor wat teleurstelling. Door het bereiken van de derde
plek voor Olsredlem blijft de spanning oplopen in de poule, met nog
drie uitdagende wedstrijden op de
planning tegen de mede-koplopers.
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RKsv Wittenhorst zet
Schaesberg opzij

Sportweek in
Horst aan de Maas

Door Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
RKsv Wittenhorst uit Horst wist zaterdag 31 maart thuis op Sportpark ter Horst te winnen van VV Schaesberg
1 uit Landgraaf. Hiermee namen ze revanche op de 3-2 nederlaag die ze eerder opliepen tegen de ploeg uit
Landgraaf.

De gemeente Horst aan de Maas staat van zaterdag 21 april tot en
met dinsdag 1 mei in het teken van sport en bewegen. Verschillende
verenigingen en zorg- en onderwijsinstellingen organiseren deze
dagen sportevenementen voor leden, cliënten en inwoners.

Het was meteen te zien na het
eerste fluitsignaal dat Wittenhorst veel
beter in de wedstrijd zat. Er was veel
meer beleving en daardoor werden
ook de ontstane gaten direct gedicht.
Schaesberg kon maar heel moeilijk
in het spel komen. De eerste goed
lopende actie werd door doelman Kain
Bours tot corner verwerkt. Thom Derks
stond oog-in-oog met deze doelman.
In de 11e minuut werd Michiel
Hanssen in de ruimte gestuurd. Hij kon
met een mooi balletje de bal langs
de doelman plaatsen, 1-0. Dezelfde
speler mocht in de 23e minuut een
vrije trap nemen op een mooie plaats.
Dit karweitje kun je wel aan Michiel
overlaten. Ook nu verdween de bal

links in de bovenhoek in het doel, 2-0.
De secondewijzer was slechts éénmaal
rond geweest toen Marco Daniels door
Willem Heijnen voor de doelman werd
gestuurd. Dit betekende een tussenstand van 3-0 tijdens de rust.
Direct na de pauze kreeg Daan
Verlijsdonk in het centrum de bal aangespeeld. Hij frommelde zich door de
defensie en kon zo op de uitkomende
doelman afgaan. Met een soort sliding
beroerde hij de bal en zag dat de bal
langs de doelman tergend langzaam
in het doel verdween, 4-0. Door een
drietal wissels zette trainer Richard
Kleuskens ook de bankzitters aan het
werk. Het spelpeil zakte wat doordat
de concentratie mede door de grote

voorsprong te wensen overliet. De
regen was een te grote spelbreker om
van goed voetbal sprake te zijn.
In de slotfase verzuimden de
oranje mannen om de score uit te bouwen. Verschillende riante pogingen
gingen verloren. Wittenhorst speelde
in ieder geval voor de pauze een
keurige wedstrijd. Donderdag 5 april
speelt Wittenhorst thuis tegen De Ster
uit Stein de kwartfinale in de strijd
om de beker. Nog nooit is Wittenhorst
zover gekomen en bij winst is een plek
beschikbaar in de landelijke TOTObekercompetitie. Alle aandacht gaat
dus naar deze wedstrijd. En als klap op
de vuurpijl komt SV Venray op zondag
8 april naar Horst.

Zwaarbevochten
punten Sporting ST

Elke dag worden er bijzondere
activiteiten georganiseerd door
verenigingen als Dynamiek, Akkoord,
het Dendron College en kinderopvang ’t Nest, en zorginstellingen Dichterbij, De Zorggroep
en PSW. Ze trekken samen met de

Nieuwe trainer
Oxalis
Jan Wielink wordt de nieuwe trainer van korfbalclub SV Oxalis.
Hij volgt Wendy Theelen op.
Trainster Wendy Theelen neemt
aan het einde van het seizoen
afscheid. Met ingang van seizoen
2018-2019 neemt Jan Wielink de
seniorenteams onder zijn hoede.
Met Wielink heeft Oxalis een zeer
ervaren trainer gevonden die al

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Op eerste paasdag zondag 1 april mochten de mannen van Sporting ST uit Swolgen en Tienray aantreden
tegen SVS uit Stevensbeek. De eindstand was 3-2.
Al na 30 seconden klonk er gejuich
op sportpark Kerkebos. Na een goede
voorzet van Kevin Goldschmidt kopte
Sven Kerstjens hem onhoudbaar in. Het
spel was vervolgens hard en de
scheidsrechter hield het kort. Zo kreeg
SVS in de 22e minuut een vrije trap op
een meter of 20. De vrijetrappenspecialist van de lokale FC schoot de bal hard
onderkant lat in de kruising, 1-1.
Sporting liet het er vervolgens niet bij
zitten. Na een goede voorzet van Rik
Miltenburg kopte Pim Smits nog voor
rust de 2-1 tegen de touwen. Met deze
voorsprong ging Sporting de rust in.

Na de rust bleef het spel hard en
trok de scheidsrechter, die overigens
goed floot, geregeld de gele kaart.
SVS kwam na een snelle uitbraak en
matig verdedigen op 2-2. Sporting
drong aan en was van plan om de drie
punten binnen te slepen. In de 76e
minuut kwam de ingevallen Marco
Cornelissen één-op-één met de keeper.
Hij omspeelde de keeper en werd neergehaald, penalty. Rik Miltenburg eiste
de bal op, maar miste. De 2-2 bleef op
het scorebord staan. In de 84e minuut
kwam Sporting alsnog op voorsprong,
na een overtreding van SVS kregen

de zwarthemden een vrije trap op
21 meter. Rik en Pim stonden achter de
bal, waardoor de keeper van het padje
werd gebracht. Pim schoot de bal vervolgens kiezelhard in de goal. Na de 3-2
had de scheids nog een penalty kunnen
geven aan Sporting na een harde charge
op Sven Kerstjens, maar de scheidsrechter dacht dat ze dit niet meer nodig hadden en hij had gelijk. Sporting won en
de drie zwaarbevochten punten waren
binnen. Zondag 8 april speelt de ploeg
tegen Sambeek waarmee ze in punten
gelijk staan, maar nog wel een appeltje
te schillen hebben.

Meterik knokt voor
gelijkspel tegen EWC
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik 1
De heren van RKSV Meterik 1 speelden op paaszondag 1 april in een thuiswedstrijd gelijk tegen EWC ’46 uit
Well. Ze wisten er een eindstand van 1-1 uit te halen.
Meterik was het eerste half uur
gevaarlijker dan EWC en creëerde
een aantal kansjes, maar het vizier
stond nog niet op scherp. EWC kwam
op 0-1 vanuit een situatie die eerst
ongevaarlijk leek. De zeer geroutineerde speler Mimoun Akrom van
EWC schoot binnen het zestienmetergebied op de arm van een vlak bij
hem staande verdediger en claimde
een strafschop. De scheids treuzelde
even, maar vervolgens ging de bal op
de stip en Akrom mocht zelf beheerst
binnenschieten. Meterik had meteen zijn antwoord klaar. Teun Jakobs
zocht zeer goed de diepte en bracht

Dré Peeters in stelling. Deze slalomde op fraaie wijze door de EWCverdediging en schoot beheerst de 1-1
binnen. Vlak voor rust leek EWC weer
op voorsprong te komen. Een indraaiende vrije trap van Koen Stevens werd
door één van de spitsen in de hoek
getikt, maar Luuk Haenen bracht met
een geweldige reflex redding.
Na de thee leek Meterik op voorsprong te komen, maar EWC-keeper
Nicky Theeuwen tikte op fraaie wijze
de inzet van Huub Kleuskens uit de
kruising. EWC voerde de druk op en
zette het spel steeds meer naar zijn
hand. Ondanks verbaal geweld van

EWC bleef de jonge scheidstrechter uit Someren rustig en standvastig in zijn beslissingen. Hij gaf geen
tweede penalty aan EWC en keurde
nog een goal vanwege buitenspel af.
Meterik werd uit een corner nog een
keer gevaarlijk, maar Dirk van Rengs
kopte net naast. EWC zette het slotakkoord en schoot nog op de bovenkant
van de lat. Trainer Bob Maas van de
groenwitten had een aantal wijzigingen in het team aangebracht die
goed uitpakten. Meterik stond er deze
wedstrijd als team, bleef rustig en
knokte zich naar een zeer verdienstelijk gelijkspel.

gemeente Horst aan de Maas op om
mensen meer te laten bewegen.
Daarnaast is er ook aandacht voor
de campagne ‘Horst aan het water,
lekker verfrissend’. Kijk voor het
volledige programma op
www.sportaandemaas.nl

veel successen heeft behaald in
zijn imposante carrière als trainer,
aldus de club. Wielink kijkt er naar
eigen zeggen naar uit om met
de jonge groep speelsters aan
het werk te gaan in het nieuwe
seizoen.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts, Voorjaarsmoeheid
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

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

Bezoek onze prachtige showroom
met ruim 30 nieuwe badkameropstellingen

VOORJAARSACTIE

20%* KORTING OP

WAND- EN
VLOERTEGELS
van maandag 26 maart t/m
zondag 8 april

* m.u.v. speciale partijen, lopende orders en projecten

KOOP
ZONDAG

8

APRIL
open van
10.00 16.00 uur

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag
zaterdag van

08.30 - 17.30 uur
10.00 - 16.00 uur
Boekenderhofweg 38
5925 NE Venlo-Blerick
T: + 31 (077) 3826245
I: info@gebrvandelaar.nl
www.gebrvandelaar.nl
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Crist Coppens
Alleen dinsdag 10 april 2018

Verse braadworst
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Ons plan-team zoekt een

COLLEGA m/v
Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met
agrarische producten en reststromen en het kunnen werken in teamverband.
De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van agrarische bulkstromen en
reststromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

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

Onnodig puntenverlies
Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
SV Melderslo speelde zaterdag 31 maart tegen voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizenvorst. De vraag vooraf
was hoe het eerste team van SV Melderslo het zou gaan doen tegen een ploeg die lager op de ranglijst stond en
die naar verwachting niet zo ver naar voren zou spelen. Het werd 1-1.
Het antwoord op deze vraag leek
in het begin zeer goed te zijn.
Melderslo startte aanvallend en leek
de eerste 10 minuten op een voorsprong te komen, echter de diverse
kansen op die voorsprong werden niet
benut door de Melderslo-spitsen.
De rest van de eerste helft ging
daarna gelijkwaardiger op, al moet
hierbij gezegd worden dat de SVEBverdedigers drie gele kaarten, gegeven door scheidsrechter Thijssen,
nodig hadden om met name Bart
Verheyen het voetballen onmogelijk te
maken. Kansen in deze periode van
Jeroen Kallen en een afgekeurd
doelpunt door een twijfelachtig

vlagsignaal van de clubgrensrechter
van SVEB, alsmede een kans van de
thuisclub na twijfelachtig ingrijpen van
doelman Bas van Westerveld, brachten
geen verandering in de stand. De rust
ging dan ook in met een gelijke stand.
Kort na de pauze was het even
droog. De wedstrijd ging verder zoals
voor de rust; matig voetbal met
toch wel kansen aan beide zijden.
Een schotje van Bart Verheyen en even
later iets te lang treuzelen hield de
stand op 0-0. In de 60e minuut werd
het toch 0-1 door diezelfde Bart na
prima doorkoppen van Jeroen Kallen.
De vreugde was van korte duur,
4 minuten later verscheen 1-1 op het

scorebord toen Jasper Janssen een
voorzet van recht met een knappe
schuiver doeltreffend afrondde.
Melderslo wisselde in deze fase twee
keer. Met Casper de Swart en Gijs
Coenders probeerden de rood-witten
nogmaals aan te zetten en gezien het
aantal mogelijkheden in de laatste 20
minuten had niemand er verbaasd van
opgekeken als de ploeg uit Melderslo
de drie punten mee naar huis had
genomen. Echter mogelijkheden van
Gijs Coenders (lat) en Bart Verheyen
(schot voorlangs) werden niet doeltreffend afgerond. Hierdoor blijft de
stand van 1-1 op het scorebord,
achteraf duur en onnodig puntverlies.

Hegelsom neemt
punten mee naar huis
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van VV Hegelsom speelde op een zonnige paaszaterdag 31 maart een uitwedstrijd tegen
Kwiek Venlo. Hegelsom won met 0-1.
Voor beide ploegen was het een
belangrijke wedstrijd omdat de
winnaar zich voorlopig enigszins uit de
‘gevarenzone’ kon spelen. Beide ploegen begonnen dan ook voorzichtig.
De eerste goede mogelijkheid was na
ongeveer 15 minuten voor Hegelsom.
Een steekbal op Jordi Janssen bracht
hem in een positie om uit te halen,
maar hij besloot nog een keer breed te
leggen en het schot daaropvolgend
werd door de doelman van Kwiek tot
corner verwerkt.
Veel kansen werden er voor rust

verder niet meer gecreëerd en de
teams gingen met 0-0 rusten.
Na rust bleven de beste mogelijkheden wel voor Hegelsom, maar ze
moesten achterin wel bij de les blijven wanneer Kwiek er snel uitkwam.
Gaandeweg werd het wat grimmiger
daar Kwiek conditioneel langzaam in
de problemen kwam en meer overtredingen nodig had om Hegelsom af
te stoppen. De uitstekend leidende
scheidsrechter Willems ging hier
gepast mee om en gaf op de juiste
momenten een gele prent.

Uit een snelle uitval kreeg Kwiek dan
toch een mogelijkheid. Tot opluchting van iedereen die voor Hegelsom
was, viel de bal op de lat. In de
88e minuut ging Ricardo van Lierop
namens Hegelsom over rechts door
en legde de bal terug op de elfmeter
waar Jordi Janssen slim over de bal
stapte en Dorian Teensma eindelijk de
verdiende 0-1 op het scorebord zette.
Kwiek Venlo was daarna niet meer
bij machte om nog iets te forceren.
Zo kon Hegelsom de drie kostbare
punten mee naar huis nemen.

Samen knokken tegen kanker
Energetic Training uit Horst organiseert op vrijdag 6 april de Boks Challenge ‘Samen knokken
tegen kanker’. De opbrengsten van deze avond gaan naar het Toon Hermans huis in Venlo en stichting JoKa, wat staat voor ‘jongeren en kanker’. Prominente gasten tijdens deze avond zijn wethouder Bob Vostermans en oud-Nederlands kampioen Yoan Sanchez Almaguer. Aan de hand van donatie
kan er deelgenomen worden aan een bokstraining, maar er is ook de mogelijkheid om alleen te
doneren. Aanvang is 20.30 uur en voor meer informatie of opgave is de organisatie te contacteren
via peterhermans2010@live.nl
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Dertigste editie Merlinpop

‘Laten we er een leuke avond van maken’
OJC Merlin in Meerlo organiseerde paaszondag 1 april de dertigste editie van Merlinpop. Op het terrein aan de worden grondig gecontroleerd.
Zodra iedereen door de controle is kan
Peschweg stonden deze dag diverse artiesten op het podium, waaronder Sunday Kids, dj Fissa, Daisy en
het feest beginnen: de dertigste editie
Puinhoop Kollektiv.
van Merlinpop.
Kijk voor meer foto’s op
Over het hele terrein zijn podia te
www.hallohorstaandemaas.nl
vinden. Buiten staat een dj de muziek
te verzorgen, binnen in de tent staan
ook dj’s en in de zaal staat een bandje
te spelen. Ondanks het frissere weer
zijn de meeste bezoekers toch buiten
te vinden. Mensen dansen, kletsen en
genieten van een biertje. Kaïn Verberne
van de organisatie is tot nu toe ook erg
tevreden over de sfeer en opkomst.
Volgens hem is er in die dertig jaar
ook zeker wel wat veranderd. “Ik denk
wel dat Merlinpop een beetje commerciëler is geworden. Dat bedoel ik
zeker niet negatief, maar door wat
commerciëler te zijn kunnen we wel
grotere namen boeken. Dit jaar hebben we zelfs artiesten die ook op
Pinkpop staan, The Overslept bijvoorbeeld. Dat is toch wel heel erg vet om
te kunnen zeggen.” Op de vraag hoe
Merlinpop is ontstaan, volgen meerdere antwoorden. “Ooit wilde een paar
mensen naar Paaspop in Schijndel,
maar niemand wilde er naartoe reizen.
Daarom zijn we zelf maar iets begonVoor de ingang van Merlinpop
fietsen en deze blijven maar meer
publiek. De beveiliging en vrijwillivormt zich deze avond al een lange rij. worden. Bij de ingang staat nog wat
gers houden alles goed in de gaten.
nen. Dat is wat ik meestal zeg als menRondom het terrein staan ook veel
laatste informatie voor het wachtende De legitimatiebewijzen en tassen
sen vragen hoe het is ontstaan, maar

dat klopt niet helemaal. In de jaren 60
werd er een openluchtfestival opgezet. Dit was Midsummer-pop-festiva’.
Het festival heeft vijf jaar bestaan,
maar het liep zo goed en er kwamen
zulke grote artiesten dat de organisatie
het niet meer aankon. Toen is er een
paar jaar niks geweest, totdat er werd
besloten om het weer op te pakken.
Dit is Merlinpop geworden,” vertelt
Verberne. Inmiddels is Merlinpop al
30 jaar een van de grootste festivals
van Horst aan de Maas. Ook deze editie wordt dat weer bewezen. De tent
puilt uit en de zaal is goed gevuld als
het bandje Sunday Kids gaat spelen.
Nadat ze het eerste nummer gespeeld
hebben, klinkt er een luid applaus.
De band is ook enthousiast om op
Merlinpop te staan. “Het voelt goed
om eindelijk hier te zijn. Vorig jaar
zouden we eigenlijk al hier optreden,
maar toen brak onze drummer zijn
arm. Maar we staan er nu, dus laten
we er een leuke avond van maken,”
vertelt de zanger van Sunday Kids.
De band speelt zijn setlist en gaat af
onder een daverend applaus. Bij de
andere podia zijn dj’s te vinden zoals
Puinhoop Kollectiv en De Lievelings
Dj’s van je Zusje. Deze spelen nog door
tot diep in de nacht.
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Flink! On Tour strijkt neer in Grubbenvorst
Flink! Jeugdtoneel uit Horst staat in het weekend van vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 april weer op de
planken. De voorstellingen vinden ieder jaar op een andere locatie plaats en dit jaar is er gekozen voor Theater
De Baersdonck in Grubbenvorst.

Sinds september vorig jaar wordt
er al hard gewerkt aan twee voorstellingen, waarbij een verdeling is
gemaakt tussen een basisschoolgroep
en een middelbare schoolgroep.
De regie is dit jaar in handen van Tom
Hamers. Naast dat hij het script heeft
opgesteld, begeleidt hij de kinderen
en geeft hij ze tips en aanwijzingen

over hoe ze het beste uit zichzelf
kunnen halen op het toneel. “De repetities vonden altijd op vrijdag plaats in
´t Gasthoês in Horst. Ik kom zelf uit
Tilburg en ik doe dit er naast mijn
dagelijkse baan bij. Het is dus best een
stuk rijden en ik kom dan ook meestal
wat vermoeid aan. Maar daar staat
tegenover dat ik altijd weer met

energie naar huis ga als ik hier
geweest ben. De kinderen zijn zo fanatiek en vol energie, dat steekt gewoon
aan. Sommigen doen al mee sinds het
begin, drie jaar geleden”, aldus Tom
Hamers. Flink! is in 2016 opgezet door
verschillende toneelverenigingen uit
Horst aan de Maas en is een samenwerking die leeftijdsgenoten uit de

hele gemeente de kans biedt om
samen toneel te spelen. De naam
kreeg er toen ook meteen de titel
‘On Tour’ achter geplakt. Dit met de
insteek dat de toneelvereniging de
voorstellingen telkens op een andere
locatie geeft. Dit kreeg de naam
dorpentour, zodat ze de voorstellingen
op zoveel mogelijk plaatsen in de
gemeente Horst aan de Maas konden
laten zien. Zo trokken ze het eerste jaar
langs OJC Niks in Horst, de Bondszaal in
America en het Parochiehuis in Tienray.
In 2017 was alles zodanig gegroeid,
dat ze meer attributen nodig hadden.
Dit leidde tot de keuze om de voorstellingen nog maar op één plaats te
organiseren, zodat alles op één plaats
konden blijven. Iets wat overzichtelijk
was voor zowel de regisseurs als de
spelers. Wel is er voor gekozen om
ieder jaar de locatie te veranderen,
zodat op die manier wel het idee van
de dorpentour blijft bestaan. In 2017
was die locatie Zaal Wilhelmina in
Swolgen.
Anita Rongen, voorzitter van Flink!,
kwam met Tom Hamers in contact
door zijn bijdrage aan Gewoon Doen
in Horst. Een stichting waarbij mensen
met een verstandelijke beperking hun
talenten inzetten voor diverse theaterproducties. Hamers: “Hier heb ik mijn
afstudeerstage gedaan aan de hand
van een voorstelling van het verhaal
van Peter Pan. Naar aanleiding hiervan heeft Anita me benaderd om te
kijken of ik misschien iets voor Flink!

kon betekenen. En dat kon ik.” Overdag
is hij actief als dramadocent op middelbare scholen in Oss en Tilburg,
maar hij is ook in zijn vrije tijd veel
met het vak bezig. “Zo heb ik ook voor
toneelvereniging De Vrije Spelers uit
America een eenakter geschreven en
ben ik momenteel ook met een stuk in
Waalwijk bezig.”
Hamers begeleidt de basisschoolgroep, waarmee ze samen aan het
stuk ‘Mariken..?’ werken. “Het is een
mengeling van Roodkapje en Alice In
Wonderland, een fantasie-stuk dus.
Ik heb hiervoor een basisscript genomen en dat volledig bewerkt dat ze
allemaal iets bij te dragen hebben.”
Met de middelbare schoolgroep presenteert hij ‘Waarom meisjes van
veertien paardrijden’. “Dat is vooral
een leuk stuk voor de spelers op een
hoger niveau. In de basis gaat het over
het maken van keuzes en daar vooruit durven komen.” De uitdaging in
het werken met deze twee groepen
zit voor Hamers er in om het beste
uit alle kinderen te halen. “Ik werk
met twee grote groepen van ongeveer veertien à vijftien kinderen. Ik zie
het als mijn taak om ervoor te zorgen
dat iedereen die op het podium staat
ook iets wezenlijk bij te dragen heeft.
Ik streef er ook naar om er voor te zorgen dat ze hiermee een stukje verder
komen in het spelen. Dat ze straks iets
laten zien, waarvan ze aan het begin
in september dachten dat ze dat niet
zouden kunnen.”

Slagwerkgroepen gaan strijd
met elkaar aan
& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

De laatste hoop.
Mollenbestrijding 06 36 08 66 35.
Weerbaarheidstraining 9-12 jr.
Start 16 mei in Horst, 6
bijeenkomsten. D.m.v. leuke
oefeningen & spellen sterker voelen
en sterker durven dóen. Leren grenzen
aangeven en omgaan met pestgedrag.
Info www.zelfverzekerdkind.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Woninginrichting bij u thuis
woningstoffeerderijvandenbroek.
nl Trap bekleden, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.
Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerken,
J.Bosman tel. 077 475 09 80
mob. 06 11 35 09 70.
Laurier v.a. € 3,95. Taxus a € 1.60.
Tel.nr. 06 40 32 71 08.
Te koop verse tulpen € 2,- per
bos. Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 464 13 80.
Te koop: woning in Hegelsom.
Open huis: zaterdag 7 april van
10.00 tot 12.00 uur. Ruime hoekwoning
met garage aan de Andreasstraat 2 in
Hegelsom. Zie: www.andreasstraat2.nl
of bel 06 17 49 44 79 voor een
bezichtiging.

Workshops Atelier De Stal.
Een middag schilderen, wandelen of
bamboe bouwen in de natuur.
Voor alle leeftijden, bedrijven, families
en vrienden en voor een vriendelijke
prijs. www.atelier-destal.nl of
info@atelier-destal.nl.

Het Gemeentelijk Muziek Toernooi (GMT) vindt plaats op zondag 22 april in MFC De Zwingel in Melderslo.
De eerste optredens staan gepland om 13.30 uur.
Deze middag gaan vijf slagwerkgroepen uit Horst aan de Maas de strijd
met elkaar aan: Drumband Eendracht
Melderslo, Slagwerkensemble Sint
Joseph Grubbenvorst, Slagwerkgroep
Koninklijke Harmonie Horst, Drumband
Jong Nederland Horst en Drumband

Concordia Meterik. Deze middag
zijn er twee prijzen te verdelen.
Vakjury Henk Mennens bepaalt wie de
beker wint. Hij beoordeelt de slagwerkgroepen op kwaliteit en presentatie. Tevens is er een ‘publieksjury’
onder leiding van demissionair wet-

houder Ger van Rensch. Deze jury
beoordeelt de slagwerkgroepen op
kwaliteit, presentatie en showelement. Uit deze jury is in het verleden
nog altijd een andere winnaar gekozen dan dat de vakjury had besloten.
De entree is deze middag gratis.

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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan.
Appartement te huur
in het centrum van Horst Royaal
appartement, grote huiskamer,
2 slaapkamers, grote badkamer
(bad en douche), grote zolder en een
dakterras van 80 m2. Te huur vanaf
1 juni 2108, info 06 21 85 82 56.
Moestuin met kasje in Meterik.
Ben je een enthousiaste moestuinierder
en op zoek naar een moestuin?
Bel dan 06 33 13 88 76.
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.

Ratelen voor het goede doel
De kinderen van basisschool De Bottel uit Lottum hebben op donderdag 29 maart gerateld.
Zij gingen met een ratel langs de deuren om eieren en geld op te halen. Er zijn in totaal 3.586 eieren
en 1.293,72 euro opgehaald. Daarvan gaat 500 euro naar speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst.
De rest wordt verdeeld over de kinderen.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Kids Party in
Museum de Locht
JongNL-Limburg, Scouting Limburg en IVN Limburg bieden in samenwerking met Museum de Locht in Melderlso op zaterdag 7 april en zondag
8 april tal van activiteiten voor jonge mensen. Dit doen ze onder de titel
Kids Party.
Op deze manier willen de bovengenoemde partijen het buiten spelen
stimuleren, net zoals het beleven van
de natuur op een speelse wijze. De dag
is er helemaal op in gericht dat de
kinderen overal aan kunnen meedoen,
kijken en beleven. In Museum de Locht
zijn de vrijwilligers actief bezig met
onder andere klompen maken, man-

den vlechten, spinnen, koken op oude
fornuizen, smeden, boekdrukken, melk
maken en brood bakken. Verder is er
een Escaperoom, een Photo-Booth,
een speurtocht en kunnen ze aan de
slag in een moestuintje. Het museum
is alle dagen open van 10.00 tot
17.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Een verrekte Goede Vrijdag
Ter ere van het 30-jarig jubileum gaf rock-’n-roll-band Trademark op goede vrijdag 30 maart een
feestje in de Mèrthal in Horst. Zoals de traditie van de band het wil, werd ook dit jubileum gevierd
met het evenement Een verrekte Goede Vrijdag.

Expositie teken- en schilderclub
‘t Brouwershuis
De teken- en schilderclub ’t Brouwershuis uit Horst exposeert op zaterdag 21 en zondag 22 april in De Wingerd
in Sevenum. Op zaterdag is de expositie geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 10.00 en 16.00 uur.
De teken- en schilderclub is ruim
veertig jaar geleden opgericht door
de bekende kunstschilder, astroloog en
wichelroedeloper Toon van de Ven.
Dit deed hij samen andere dorpsbewoners uit Broekhuizen. Voorheen
waren zij gevestigd in ’t Brouwershuis

in Broekhuizen, waar de naam
ook vandaan komt. Tegenwoordig
schilderen ze al ruim tien jaar in
’t Gasthoes in Horst op de schilderzolder. Tijdens deze expositie zijn de
werken te zien die de laatste twee jaar
onder leiding van Leo Coppus

door amateurschilders gemaakt zijn.
Ook zijn er in het kader van het 800jarig bestaan van Horst aan de Maas,
50 bij 50 centimeter doekjes te zien.
Deze zijn gekleurd in de kleuren van
het wapen van de gemeente: geel
(goud), wit en zwart.

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan,
werk je graag met een natuurproduct en samenwerkend in een professioneel team?
Wij zijn op zoek naar een

Office Manager

(Fulltime of parttime)

Als office manager ben je bij ons de spin in het web, met verantwoordelijkheden op
het organisatorische, administratieve/financiële en commerciële vlak.
Jouw competenties:
• Kennis van Word, Excel, Outlook en de talen NL, ENG en DU.
• Ambitieus, accuraat, zelfstandig en flexibel.

Jubilarissen bij De Vrije
Spelers in America
Bij toneelvereniging De Vrije Spelers in America hebben ze
woensdag 28 maart tijdens de jaarvergadering twee jubilarissen
in het middelpunt gezet. Ten eerste was dat Hay Poels die een
60-jarig jubileum viert binnen de vereniging. Hij is actief als
toneelmeester achter de schermen. Daarnaast werd Perry van
Rens gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap, waarbij hij achter
de schermen actief was als licht/geluid-technicus. Ook was een
afvaardiging van Toneelhuis LFA (koepelorganisatie voor het
amateurtoneel in Limburg, red.) aanwezig om de jubilarissen
persoonlijk een insigne op te spelden.

Wij exporteren tuinplanten naar klanten
in geheel Europa, de tuinplanten worden gekweekt
in potten, in kassen en op speciale velden.
De tuinplantensector biedt vele
toekomstmogelijkheden.
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Agenda t/m 12 april 2018
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05
04

Workshop: Hoe help ik mijn puber
met leren?

vr
06
04

Hide Out!

Optreden Marjolein Meijers

Tijd: 19.00-03.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 17.00-20.00 uur
Organisatie: Sunday Folk
Locatie: De Wingerd Sevenum

Kantkloscafé

Flink! On Tour

Voorstelling De Sponsorloop

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

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Grikon
Locatie: De Zaal Griendstveen

Flink! On Tour

Voorstelling De Sponsorloop

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Grikon
Locatie: De Zaal Griendtsveen

Stammineke MEGApark

Optreden The Sparks

Tijd: 20.00-04.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Pretcafé de Beurs Horst

Voorstelling De Sponsorloop

Benefietavond

Voorstelling De Sponsorloop

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Grikon
Locatie: De Zaal Griendtsveen

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Grikon
Locatie: De Zaal Griendtsveen

Samen knokken tegen kanker

One Day Fly’s

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Energetic Training Horst

Tijd: 23.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Reach Up
Locatie: Van Vlattenstraat 167, Sevenum

Deftig April Edition
Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: De Lange Horst

za
07
04

Solistenconcours Horst 2018
Tijd: 09.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

zo
08
04

Solistenconcours Horst 2018
Tijd: 09.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

ma
09
04

Gezamenlijke collecte Horst
Organisatie: verschillende goede doelen Horst

Gezamenlijke collecte
Grubbenvorst
Organisatie: verschillende goede doelen
Grubbenvorst

di
10
04
wo
11
04

Gezamenlijke collecte Horst
Organisatie: verschillende goede doelen Horst

Gezamenlijke collecte Horst
Organisatie: verschillende goede doelen Horst

Vogelwandeling in Lottumer
Schuitwater

Informatieavond SamenLoop voor
Hoop 2019

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start parkeerplaats Schuitwater Horsterweg
Lottum

Tijd: 19.30 uur
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

do
12
04

Kids Party

Truckrun 2018

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: JongNL-Limburg, Scouting Limburg,
IVN Limburg
Locatie: Museum de Locht Melderslo

Tijd: 09.00-18.30 uur
Locatie: Energiestraat 4, Horst

Cursus Internet Rechercheren+

Voorjaars- en kinderkledingbeurs

Kids Party

Oudergroep dyslexie

Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: Zaal/café De Vonkel Grubbenvorst

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: JongNL-Limburg, Scouting Limburg,
IVN Limburg
Locatie: Museum de Locht Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Reach Up
Locatie: Van Vlattenstraat 167, Sevenum

Demonstratie Synchroonzwemmen

Flink! On Tour

Toneelstuk Woesj!

Tijd: 11.00-12.00 uur
Organisatie: HZPC Horst
Locatie: Zwembad De Berkel Horst

Tijd: 10.30 uur
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Poespas
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Kilosale

Workshop Tai Chi Boksen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Fy-Fit Fitnesscentrum Grubbenvorst

Trammelant op een Toastje
Kaviaar

100 jaar SVEB Jubileumdag

Seizoensopening Peelmuseum

Tijd: 14.30-00.00 uur
Organisatie: SVEB
Locatie: Beerendonckerweg 1c, Broekhuizenvorst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Kampioenswedstrijd 2.0

Flink! On Tour

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Hovoc Dames 1
Locatie: Sporthal Dendron Horst

Tijd: 13.30 uur
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Digitale Opsporing
Locatie: Nijverheidstraat 8, Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Mariposa
Locatie: MFC ’t Haeren Grubbenvorst

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

America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

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

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
6 t/m 12 april 2018
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

11.00

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
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Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
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zondag
maandag
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donderdag
vrijdag
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Heilige mis
Heilige mis
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10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30
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Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
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Heilige mis
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Rozenkrans
Heilige mis
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Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De Dobbelsteen
voor de Dierenambulance
De kinderen van basisschool De Dobbelsteen in Sevenum hebben dit jaar voor de paasactiviteit
geld opgehaald voor het goede doel. De kinderen hebben zelf gekozen voor de Dierenambulance.
In de week voor Pasen zijn de kinderen aan de slag gegaan met (H)eitje voor een karweitje en
hebben daarmee een bedrag opgehaald van 1.330,86 euro.

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Museum de Kantfabriek
organiseert Kantachtig 2
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op zondag 15 april tussen 10.00 en 16.00 uur de workshop
Kantachtig 2.
Tijdens deze workshop van
bekend textielkunstenaar Wil Fritsma
wordt een landschapje gemaakt met
behulp van verschillende vliezen.
Hierbij wordt op de vliezen met
garens en andere materialen gewerkt,

die met elkaar gecombineerd worden.
Het idee is dat de deelnemers eerst
beginnen met een proefstukje,
waarna een opzet voor een landschap
gemaakt kan worden. Eerst wordt het
machinaal bewerkt, daarna met

borduurlagen en eventueel met
kraaltjes verfraaid. De workshop is
los van Kantachtig 1 te volgen.
Neem voor meer informatie of
aanmelden contact op via
cursus@museumdekantfabriek.nl

Swolgen

Sevenum

Zondag 8 april
Venlo - Velden 11.00 – 16.00

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 27

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

Kom kijken,
ruiken, proeven
én genieten!

Deelnemende bedrijven:

BioVerbeek Velden Kwekerij Litjens Velden
Plantencentrum Velden Velden Haenen Anthurium Velden
Melkveebedrijf de Brem Holsteins Velden
Kusters Aardbeien Lomm
KOM IN DE KAS
Kwekerij de Kleine Roos Lomm
WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE STERSPONSOREN:

Kijk voor meer informatie op: www.komindekaslimburg.nl en volg ons: facebook.com/komindekaslimburg
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 3999,Trent

Van alle gemakken voorzien
Compleet met vaatwasser, combi-magnetron, gaskookplaat,
koelkast, afzuigkap, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

Kom werken bij Superkeukens!
ERVAREN VERKOOPADVISEURS

Versterk ons Superteam!

LEERLING VERKOOPADVISEURS

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

•
•
•

•
•
•

Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
Uitstekende after-sales service verlenen

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

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

• Geen ervaring nodig!

•
•
•

•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
HORST
WWW.SUPERKEUKENS.NL

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

