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Kunst voor KiKa
De kinderen van atelier Zonder Gum hielden op zaterdag 16 maart hun Kinder Knutselmarkt in het Citaverde College in Hegelsom. Alle opbrengsten van de verkochte
zelfgemaakte kunstvoorwerpen gaan naar het goede doel KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). Wethouder Birgit op de Laak van gemeente Horst aan de Maas fungeerde
deze middag als veilingmeester.

Rozenfestival stopt na vijftien edities
Na vijftien edities valt het doek voor het Rozenfestival in Lottum. Vanwege een gebrek aan vrijwilligers op
een aantal sleutelposities in de organisatie, heeft het bestuur besloten dat er in 2020 geen Rozenfestival wordt
georganiseerd.
Op vrijdag 15 maart, tijdens een
speciale vergadering voor het dorp,
maakte het bestuur van Stichting
Rozendorp Lottum bekend dat het
Rozenfestival gaat stoppen. “We hadden heel graag ander nieuws
gebracht”, zegt bestuurslid Bob
Obers, “maar we wilden niet het
risico lopen dat we iets op gingen
pakken, wat we niet meer af konden
maken.” Het bestuur ging dan ook
niet over één nacht ijs. “Na de vorige
editie kwamen we al tot de conclusie
dat we het festival in een andere
vorm moesten gaan gieten. Er komt

steeds meer kijken bij het organiseren
van het festival. Er komt veel op ons af
en dat wordt nog wel eens onderschat.
Daarnaast was het zo dat zowel de
voorzitter, penningmeester en ik zelf
hebben aangegeven te stoppen.
En ook binnen een aantal werkgroepen zoeken we mensen op sleutelposities. Het was een optelsom van
meerdere factoren.” Het bestuur wilde
niet meteen de stekker eruit trekken
en stelde een adviesgroep samen, met
daarin onder andere kwekers, politici
en vertegenwoordigers van kenniscentrum De Rozenhof. “In november

vorig jaar hadden we onze evaluatievergadering met het dorp en toen
gaven we al aan dat er dingen gingen
veranderen.

Zeventig A4’tjes
We hebben diverse keren met de
adviesgroep om de tafel gezeten en
bekeken wat we konden veranderen.
Suggesties waren om bijvoorbeeld het
terrein bij de Maas weg te laten en de
activiteiten alleen op de Markt te
houden. We hebben ook een namenlijstje gemaakt van mensen die we
konden benaderen. We kregen echter

steeds ‘nee’ te horen. En mensen
hadden hele goede argumenten,
we verwijten ook niemand iets.”
Vlak voor carnaval bleek de laatste
naam op het lijstje doorgestreept.
“We hadden geen deadline gesteld,
maar we wisten ook dat we nu al met
de voorbereidingen voor de nieuwe
editie bezig zouden moeten zijn.
De overige drie bestuursleden hadden
al aangegeven niet met z’n drieën
verder te willen gaan. Dat is ook niet
mogelijk. We hebben deze beslissing
niet genomen omdat er iets fout is
gegaan. We hebben mensen nodig om
mee te organiseren, maar die zijn er
niet.”
Het organiseren van een
meerdaags evenement als het

Rozenfestival is erg intensief, zegt
Obers. “De regels met betrekking
tot bijvoorbeeld de veiligheid zijn
de laatste jaren behoorlijk aangescherpt. Ons veiligheidsplan alleen
al beslaat zeventig A4’tjes. We zijn
allemaal vrijwilligers en hebben niet altijd de juiste kennis in
huis. Die moeten we dan inhuren.
Ik begrijp dat de gemeente na aanleiding van incidenten zoals enkele
jaren geleden in Haaksbergen
(waar een monstertruck het publiek
inreed, red) strengere eisen stelt.
Zij heeft echter professionals in
dienst die hier dagelijks mee bezig
zijn.”
Lees verder op pagina 04
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Herinneringen aan 140 jaar fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen

‘De fanfarerepetitie ging vóór een
televisieoptreden’
De fanfare van Broekhuizenvorst en Ooijen bestaat in 2019 140 jaar.
Veel leden draaien er al heel wat jaren mee en hebben met de fanfare van
alles meegemaakt, maar ook over de nieuwe aanwas klaagt de fanfare
niet.
Haij Derikx en de broers Arnold
en Wim Clabbers zijn de drie leden
die het langst actief lid zijn. Zij blazen al 67 jaar mee. “In die tijd was er
nog weinig te doen in het dorp”, vertelt Wim. “Op school waren er twee
leraren: één testte je voor muziek,
de ander voor sport. Had je voor dat
eerste aanleg, ging je bij de fanfare
en als je beter was in sport ging je bij
het voetballen.” Natuurlijk moest er
ook een bepaalde passie voor muziek
zijn. “Bij ons zat het hele gezin bij de
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fanfare.” De mannen hebben veel
mooie dingen meegemaakt in hun tijd
bij de fanfare en ze hebben veel zien
veranderen. “Zo zijn er geen processies meer”, vertelt Haij. “Dat vind ik
persoonlijk wel een gemis, want ik
vond zo’n processie altijd prachtig.”
De mannen hebben naast de processies nog tal van mooie herinneringen
aan hun tijd bij de fanfare. Veel daarvan zijn nu gebundeld in een gigantisch document. “Eind jaren 90 vonden
we bij het oud papier de handgeschreven verslagen van 1879 tot 1957”,
vertelt Jeu Derikx, die al 57 jaar lid is
van de fanfare. “Stom toevallig dat we
erbij uitkwamen. Een paar jaar geleden zijn we alles gaan digitaliseren en
hebben we de informatie aangevuld.”
Het resultaat is een boekwerk wat zo
ongeveer de hele geschiedenis van
de fanfare vertelt. Zo wordt het spelen
op paleis Soestdijk voor de koningin
genoemd, in 1968. Volgens Haij, Wim
en Jeu was dat een bijzonder moment.
Ook de bondsconcoursen worden als
hoogtepunten gezien. De fanfare deed
het goed op de concoursen, die in die
tijd nog met afdelingen werkten. “We
klommen in een paar jaar tijd op van
de laagste afdeling naar de op één na
hoogste, de ere-afdeling”, zegt Wim.
Nog steeds doet de fanfare regelmatig
mee aan concoursen. Tegenwoordig
komt ze uit in de derde divisie. De toekomst van de fanfare zien ze, ondanks
dat fanfares het over het algemeen
niet makkelijk hebben, positief in.

“We hebben momenteel 45 actieve
leden en een heel goede bezetting,
met van alle instrumenten wat”, zegt
Jeu. Haij voegt toe: “We mogen niet
klagen, ook qua jeugd hebben we nog
best wat leden.” Voor de fanfare is het
zaak om die jeugd te behouden. Astrid
van Leendert is één van de jeugdigere leden van de fanfare. “Van mijn
jaargroep zijn we met een grote groep
begonnen, waarvan er nog twee over
zijn gebleven. Dat is niet heel veel,
maar nu komen er weer meer bij”, zegt
ze. Vanuit de jeugdopleiding stroomden er afgelopen jaar zes jonge leden
door. Verder is één persoon na enkele

uitgenodigd voor een televisieoptreden bij Mies Bouwman. Dat optreden
was echter op vrijdagavond, de vaste
repetitieavond. “Dus uit principe zijn
we gewoon naar de repetitie gegaan”,
zegt Wim. “En het repetitiebezoek is
nog altijd erg goed.” Het 140-jarig jubileum gaat de fanfare vieren met een
jubileumconcert op zaterdag 30 maart.
“Een filmconcert, waarbij het publiek
een bioscoopgevoel moet krijgen”, legt
Astrid uit. Verder wordt er op zaterdag
1 juni nog een reünie georganiseerd
voor leden en oud-leden. Meer informatie over de jubileumactiviteiten is te
vinden op www.fanfarebhv.nl

Twijfels bij vaststellen begroting gemeente
CDA, D66+GroenLinks, Essentie en PvdA hadden hun vraagtekens bij de vaststelling van de begroting tijdens de raadsvergadering van dinsdag
19 maart. Het investeringsoverzicht wat aan de raad gepresenteerd werd, moet volgens de partijen derhalve gewijzigd kunnen worden.
Daarom dienden de vier partijen
een voorstel in om vast te stellen dat
het investeringsoverzicht niet ‘in
beton gegoten is, maar in vloeibaar
beton’, zoals deze beeldspraak vaker
werd gebruikt tijdens de raadsvergadering. Het voorstel werd aangeno-

men. VVD is bang dat als ze
instemmen met het overzicht, vast te
zitten aan het meerjarige plan van de
gemeente. Elbers van VVD:
“Wethouder, we gaan hier toch nu een
plan vaststellen? Dan is dat toch
afgetikt?” Wethouder Kuipers reageert
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jaren weer bij de fanfare gekomen.
Astrid: “Dat is heel gezellig.” De kracht
van de fanfare zit hem volgens de
muzikanten in het kameraadschap
en de fanatieke mentaliteit. En die
mentaliteit zit er bij iedereen goed
in. “Vroeger hadden we wat weinig
aan de fanfare, dus hebben we er een
blaaskapèl bij opgericht, in 1962”, vertelt Wim. “Veertig jaar lang was er een
groep leden van de fanfare die extra
oefende, waarmee de kwaliteit van
de muziek ook beter werd.” Haij voegt
toe: “Dat was leuk, maar de fanfare
ging altijd voor.” Dat bleek wel toen
de Vorster Kapèl op een keer werd
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daarop: “Ik probeer niet te benadrukken dat het vrijblijvend is, maar dat u
als raad op een nader moment
nadrukkelijk aan zet bent. Dit is een
voorlopig vertrekpunt. De raad kan
ook altijd schuiven met budgetten.”
Aniet Fonteijne, raadslid SP, stelt

daarop de vraag aan de wethouder:
“Dus u kunt ons verzekeren dat als u
met een voorstel komt vanuit het
College, dat er dan niet wordt
gezegd: ‘Daar heeft de raad destijds
mee ingestemd.” Kuipers: “Ja, dat
kan ik verzekeren.”
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‘Je hebt een soort verkapt
beeld over vluchtelingen’
Leerlingen van het Dendron College en TaalRijk in Horst werkten de afgelopen maanden aan een project
waarbij vooroordelen over vluchtelingen centraal stond. Onder de titel ‘Ik ben niet tegen vluchtelingen, maar…’
gingen leerlingen van het Dendron in gesprek met leerlingen van Taalrijk om elkaar meer te begrijpen.

nieuws 03

Dassenpopulatie bedreigd

Zorgen dassenwerkgroep over plannen
Grandorse
Stichting Dassenwerkgroep Limburg maakt zich zorgen over een
geplande cross country-route die Grandorse in de omgeving van haar
terrein in Kronenberg wil aanleggen. De stichting is bang dat daardoor
de dassenpopulatie die in deze bossen leeft wordt bedreigd.
In een brief aan het College van
B&W van Horst aan de Maas uit
Stichting Dassenwerkgroep Limburg
haar zorgen over de plannen van
Grandorse. Ook is zij niet blij met een
aangekondigd nieuw bestemmingsplan waardoor zich meerdere paardenbedrijven zouden kunnen
vestigen in het gebied. Al deze
ontwikkelingen bedreigen de dassen
die leven in de bossen rondom de
hippische zone in Kronenberg, zegt
de stichting. “De aanleg van een
cross country-route langs en door
deze bossen zal voor het voortbestaan van deze populatie de dood-

steek betekenen”, geeft
Dassenwerkgroep Limburg aan in
haar brief. Zo’n route wordt namelijk
niet alleen tijdens wedstrijden
gebruikt, zegt de Dassenwerkgroep,
maar ook tijdens trainingen en
andere activiteiten. Een woordvoerder van gemeente Horst aan de
Maas laat desgevraagd weten dat er
nog geen vergunning is aangevraagd
voor de cross country-route. “We zijn
in gesprek met de werkgroep en
bekijken samen met provincie
Limburg de knelpunten. De provincie
is in dit geval namelijk het bevoegd
gezag.”

Effecten op gezondheid
TaalRijk is een school voor anderstaligen in Horst. Op deze school leren
de leerlingen de Nederlandse taal en
ook over hoe de Nederlandse maatschappij in elkaar steekt. Het Dendron
College ging een samenwerking aan
met de school in Horst. Maud Mooren,
één van de leerlingen van Dendron,
vertelt hoe alles gestart is.
“Tijdens onze les maatschappijwetenschappen vertelde onze docent Nicole
van Eeten dat we met TaalRijk gingen
samenwerken. Al snel kwamen we bij
elkaar en gingen we allerlei opdrachten en spellen doen.”
Zo startten de leerlingen van beide
scholen een spel om elkaars overeenkomsten te zien. “We gingen tijdens
een les in een kring zitten en moesten de overeenkomsten die we hadden met z’n allen opnoemen”, zegt
Maud. “Dan kom je er toch achter dat
het er veel zijn. De bedoeling van

het spel was om te laten zien dat wij
niet verschillen met mensen met een
migratieachtergrond.” Jac Lemmen,
één van de leerlingen van TaalRijk
vertelt dat ze zelf ook een spel hebben
gemaakt. “Na een tijdje zijn er groepjes gemaakt. Iedere groep leverde
een presentatie, spel, een voorstelling
of iets anders af. Dit was voor iedereen te bezichtigen. Er was een spel
waarop de wereldkaart op de grond
was afgebeeld. Naast en op de kaart
lagen allerlei briefjes met daarop
verschillende verhalen over vluchtelingen. Deelnemers van het spel
moesten dan de kaartjes bij de juiste
landen neerleggen. Dat was best lastig.”
Jordy Pouwels van het Dendron
College zegt vooral veel geleerd te
hebben van het project. “Je hebt een
soort verkapt beeld over vluchtelingen. Nu je echt met ze samen hebt

gewerkt, is dat beeld verdwenen.
Niet iedereen is hierheen gekomen
vanwege oorlog. Sommigen voor
een baan en anderen zelfs voor de
liefde. Het is een heel diverse groep.”
Ook Loïs Raterman heeft er veel van
geleerd. “Ik sta nu helemaal anders
tegenover vluchtelingen. Nu heb ik
echt een persoonlijk gesprek met een
vluchteling gehad en dat heeft me wel
geraakt.”
Waar voor de leerlingen van het
Dendron College een les was om de
vooroordelen van vluchtelingen weg
te halen, was het voor de leerlingen
van TaalRijk vooral een goede les om
Nederland te leren kennen. De meesten van hen wonen nu één of twee
jaar hier. “Door dit project leer ik ook
beter Nederlands te praten”, vertellen Wojtek Dubas en Gabriel Borges.
“Ook zien we hoe de Nederlandse cultuur in elkaar zit.”

Leerlingen doen
onderzoek naar
bewegen
Leerlingen van groep 7 en 8 van Kindcentrum Stip, de Mariaschool
in Tienray en de Klimboom in Swolgen, gaan onderzoek doen naar
bewegen en de effecten op gezondheid. Dit doen zij samen met onderzoekers en het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit.
De leerlingen gaan dieper in
op vragen als: hoeveel beweeg ik
en wat is de beweegnorm?
Hoeveel bloed pompt mijn hart per
minuut door mijn lichaam en wat
gebeurt er in mijn hart als ik me
inspan?
De leerlingen bedenken zelf welke
vraag ze willen onderzoeken, maken
een plan hoe hun onderzoek aan te

pakken en voeren dat ook uit.
De resultaten worden uiteindelijk aan
de klas gepresenteerd. Daarnaast
brengen zij een bezoek aan het
Radboudumc om te zien hoe er
onderzoek wordt gedaan. Tijdens het
project ‘Wetenschappelijke doorbraken
de klas in!’ wordt een wetenschappelijk thema vertaald naar lesmateriaal
voor het basisonderwijs.

Violen in
wandhanger

Viola cornuta.
Diverse kleuren.
↕ 50 cm.
Per stuk

HALLO in China
Lily Beelen en Jose Thielen uit Horst aan de Maas werden onlangs uitgenodigd om Nederland te
vertegenwoordigen in Guangzhou (China) tijdens de China Cup Flower Design Contest. Op de laatste
dag van hun werkvakantie maakten zij nog even tijd vrij om de stad te bezichtigen en met de HALLO
op de foto te gaan.
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IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Gemeentelijk onderzoek naar imago gemeente

‘Trots om hier te wonen, onvrede
over openingstijden’
Gemeente Horst aan de Maas liet onlangs een onderzoek uitvoeren naar het imago van de gemeente en de
gemeentelijke dienstverlening. Uit het onderzoek blijkt dat 71 procent van de 760 respondenten trots is om in
Horst aan de Maas te wonen. De gemeentelijke dienstverlening wordt met een 7,4 beoordeeld. Wel blijken de
openingstijden van het gemeentehuis een duidelijk punt van verbetering.
In 2016 vond hetzelfde
onderzoek al eens plaats. Nu heeft
de gemeente onderzocht of er
grote verschuivingen hebben
plaatsgevonden. Het onderzoek vond
plaats in december 2018 via een
vragenlijst onder het inwonerpanel, in
opdracht van gemeente Horst aan de
Maas. In totaal hebben 760 leden van
het panel de vragenlijst ingevuld, wat
neerkomt op een responspercentage
van 53 procent. In 2016 was het
responspercentage 68 procent.
In 2016 gaf 65 procent van de
deelnemers al aan trots te zijn in Horst
aan de Maas te wonen. Dat aantal is
nu dus met 6 procentpunt gestegen.
Ook het belangrijkste kernwoord

van de gemeente, ‘gezellig’ (13
procent) blijft onveranderd, net
als het belangrijkste sterke punt:
‘gemeenschapszin/saamhorigheid’
(18 procent). Verder werd in het
onderzoek ook gevraagd naar
verbeterpunten. Net als in 2016
werd als belangrijkste verbeterpunt
meer aandacht voor dorpen en
kleine kernen genoemd (13 procent),
opgevolgd door verkeersveiligheid
(9 procent) en groenvoorzieningen
(8 procent). ‘Verkeer, wegen en
onderhoud wegen’ scoorde in 2016
relatief hoog (10 procent). Nu werd dit
verbeterpunt nog maar door 6 procent
van de deelnemers genoemd.
De gemeente geeft aan

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

het belangrijk te vinden dat de
profilering van Horst aan de Maas
aansluit bij de behoeften van
de inwoners, ondernemers en
bezoekers. De resultaten van het
inwonersonderzoek gebruikt de
gemeente bij het bepalen van het
beeld dat ze in haar uitingen uitdraagt.
De gemeente houdt hetzelfde
onderzoek ook onder ondernemers
en bezoekers. De resultaten hiervan
worden binnenkort verwacht.
Het tweede onderwerp waar de
deelnemers hun mening over
konden geven in de vragenlijst, was
de gemeentelijke dienstverlening.
Over het algemeen zijn de inwoners
vrij tevreden over de dienstverlening.
97 procent van de respondenten geeft
een voldoende en als gemiddeld cijfer
krijgt de gemeente een 7,4. In 2016
werd deze vraag nog niet gesteld.
“We hebben dit nu toegevoegd om
voortaan te kunnen vergelijken
met het landelijk gemiddelde, dat
in 2018 een 6,59 was”, licht een

woordvoerder van de gemeente toe.
De gemeentelijke dienstverlening
werd behalve in het algemeen,
ook nog beoordeeld op vier
subonderwerpen: het contact per
brief, het telefonisch contact, het
contact per e-mail en het contact aan
de balie. Het contact per brief is ten
opzichte van 2016 wat vooruitgegaan
volgens de respondenten. Waar in
dat jaar nog een 6,8 werd gescoord,
is dat nu een 7,4. De beoordelingen
voor het telefonisch contact en het
contact per e-mail blijven hetzelfde,
met respectievelijk een 7,5 en een 7,2.
Het contact aan de balie scoort een
paar tienden lager en gaat van een 8,1
naar een 7,9. Volgens de woordvoerder
valt de daling van de beoordeling van
het contact aan de balie binnen de
foutmarge. “Maar het zou kunnen dat
de tussen 2016 en 2018 toegenomen
wachttijden invloed hadden op de
klanttevredenheid. Inmiddels zijn de
wachttijden fors afgenomen omdat
we nu op afspraak werken, van
gemiddeld 9 minuten in 2018 naar
1,5 minuut in 2019. We denken dat
de grotere tevredenheid over het
contact per brief komt omdat we
de afgelopen jaren de leesbaarheid

van brieven die we versturen
hebben verbeterd. Dit is een continu
proces. Daarnaast ontvangen
mensen die een vergunning hebben
aangevraagd een meer inhoudelijke
ontvangstbevestiging dan voorheen.”

Behoefte aan
openingstijden
Een belangrijk verbeterpunt
dat nog wordt genoemd voor de
gemeente, betreft de openingstijden.
43 procent van de respondenten
beoordeelt die met een onvoldoende.
Zeker ten opzichte van de rest van
de beoordelingen, is dat erg veel.
Met name de avond wordt genoemd
als een mogelijke aanvulling op de
huidige openingstijden. Momenteel
is het gemeentehuis alleen op
maandag in de avond open, tot
20.00 uur. De gemeente geeft aan
in de komende tijd verder te gaan
onderzoeken wat de exacte behoefte
is aan openingstijden. De resultaten
uit dit onderzoek worden daar in
meegenomen.
De volledige rapportage over
het onderzoek is te vinden op
www.horstaandemaas.nl/inwonerpanel

Vervolg voorpagina

Rozenfestival stopt na
vijftien edities

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

CMS Energiesystemen is de regionale partner op het gebied van
zonnepanelen, energiemanagement en -opslag. Er is meer dan
10 jaar internationale kennis en ervaring met het plaatsen van
zonnepanelen.
De medewerkers hebben jarenlange ervaring met projecten bij
zowel particulieren als bedrijven, verenigingen en stichtingen
en zijn hierdoor echte experts. In verband met groei in het
aantal opdrachten groeit het bedrijf mee.
Hierdoor is er behoefte ontstaan aan een fulltime:

LEIDINGGEVEND MONTEUR
ZONNEPANELEN
(M/V)

WERKZAAMHEDEN:
• Montage zonnepanelen
en toebehoren
• Leiding geven aan
montageteam

FUNCTIE-EISEN:
• Technische opleiding
• Zelfstandig, proactief,
zorgvuldig
• Dakdekkerservaring is een pre

INTERESSE?
Neem contact op met:
CMS Energiesystemen BV, t.a.v. de heer J. Wismans
Expeditiestraat 2a, 5961 PX HORST
T: 077 – 308 13 50 E: info@cms-energiesystemen.nl

WWW.CMS-ENERGIESYSTEMEN.NL

Wat meer ondersteuning zou dan
fijn zijn. We zijn met veel zaken bezig.
De laatste editie heb ik meer achter
de pc gezeten, dan dat ik daadwerkelijk op het terrein kon helpen.” Dan is
er nog de onzekere factor van het
weer. “Vorig jaar hebben we één dag
regen gehad, dat was op maandag.
Dat kon je meteen terugzien in de
bezoekersaantallen.” Volgens Obers
heeft het festival geen financiële problemen.

“We zijn een gezonde organisatie.
We hebben ook aangegeven dat de
middelen die er nu zijn gebruikt kunnen worden voor nieuwe initiatieven.”

Geen financiële
problemen
Het eerste rozenfeest in Lottum
werd gehouden in 1922 bij Kasteel
de Borggraaf. Een jaar later, in 1923,
besloten de kwekers nogmaals

een rozenfeest te houden op het
Marktplein en tot 1931 vond dit feest
vrijwel ieder jaar plaats. Na de oorlog, in 1954, startte een tweede serie
van Rozenfeesten die dit keer tot 1970
duurde. In ‘91 werd het weer opgepakt. Obers hoop dan ook dat in de
toekomst het festival in een nieuwe
vorm weer wordt opgepakt. “Het
is jammer dat we moeten stoppen.
Maar we hebben sinds 1991 vijftien
hele mooie edities gehad.”
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‘Ons onderwijs gaat naar
de knoppen’
Voor het eerst staakten alle onderwijssectoren vrijdag 15 maart gezamenlijk in Den Haag voor betere werkomstandigheden. Onder hen waren ook tientallen docenten van het Dendron College in Horst. Zoals Ben
Zwartjes, docent natuurkunde en hoofdbestuurder rayon zuid van onderwijsbond AOb. “Onderwijs is het fundament van de maatschappij.”

D66+GroenLinks
wil 22 hectare
bomen planten
De partij D66+GroenLinks riep tijdens de raadsvergadering van 19
maart op om 1,1 miljoen bomen te planten in de gemeente Horst aan
de Maas. Dit duidt op het provinciaal verkiezingsplan van CDA Limburg
om voor elke Limburger een boom te planten.
Het CDA is van plan om 1,1
miljoen bomen te planten. Horst aan
de Maas zou dan 22 hectare aan
bomen moeten neerzetten.
D66+GroenLinks vindt dit een goed
plan en stelt dit voor aan de raad.
Hier werd wisselvallig op gereageerd. “Waar is het budget dan?”,
vroeg Peter Elbers van VVD. “Het is
nog een plan en dit willen we graag
aan de provincie voorstellen”,
antwoordde Jim Weijs van
D66+GroenLinks. Henk Weijs van CDA
zei het een sympathieke motie te
vinden, maar de partij moet realistisch denken. “Ik deel de ambitie van
dit plan, maar nu is het niet uitvoerbaar. We zullen dan met zoveel
mensen in gesprek moeten om dit

40.000 actievoerders waren in Den Haag
Een woordvoerder van het
Dendron geeft aan dat er 56 docenten
zich hadden aangemeld voor de staking van 15 maart gestaakt. Zwartjes
denkt dat er in totaal meer leerkrachten hebben gestaakt. “Niet iedereen
ging mee naar Den Haag”, geeft hij
aan. “Er zijn ook mensen die wel hebben gestaakt, maar thuis zijn gebleven. Het waren er echter zoveel, dat
de school moest sluiten, als één van
de weinige scholen voor het voortgezet onderwijs in Nederland.” Hij
maakte zich in eerste instantie wel
wat zorgen over de hoeveelheid
docenten die op zouden komen dagen
in Den Haag. “Maar toen ik naar het
Malieveld liep en de mensen in rijen
van tien zag lopen, kreeg ik koude
rillingen. Er zijn potverdomme veel
collega’s die nog hart hebben voor
het onderwijs.” Want dat er problemen zijn in het onderwijs, dat staat
voor hem buiten kijf. “De werkdruk

Niet vergeten!
is overal gigantisch hoog . En hoewel
je geen leraar wordt om er rijk van te
worden, is een marktconform salaris wel een vereiste.” De afgelopen
keren staakten alleen de docenten
uit het primair onderwijs, nu waren
alle onderwijssectoren aanwezig. “In
het hoger onderwijs zijn bijvoorbeeld
steeds minder docenten voor steeds
meer studenten. Of wat te denken
van basisscholen die een vierdaagse
lesweek invoeren, omdat er niet voldoende personeel is?” Investeren is
dan ook de boodschap. De onderwijsvakbonden willen er structureel 4 miljard bij. Dit geld moet dan wel goed
verdeeld worden, zegt Zwartjes. “Een
deel van dat geld moet naar een passend salaris gaan voor de docenten en
niet naar de bestuurders. Kijk, ik snap
dat als het slecht gaat met de economie er bezuinigingen komen. Er werd
niet alleen bezuinigd op onderwijs,
maar ook op de zorg en defensie. Nu

het weer beter gaat met de economie,
moet dat ook weer teruggedraaid worden.” De reactie van premier Rutte, dat
er geen extra geld naar het onderwijs
gaat bovenop de al aangekondigde
middelen, noemt hij dan ook triest.
“Hij heeft duidelijk de boodschap niet
begrepen. Er zijn nog steeds mensen
die denken dat leraren het maar makkelijk hebben. Ze hebben toch veel
vakantie, wordt er dan gezegd en ze
moeten dus niet mopperen. Er bestaan
nog zoveel vooroordelen over het vak.
Onderwijs is het fundament van de
maatschappij. Investeren in kennis is
het beste wat we kunnen doen. Ons
onderwijs gaat naar de knoppen. En
dat moeten we als rijk land niet willen.” Volgens Zwartjes volgen er nog
nieuwe acties. “We gaan eerst deze
actie evalueren. De eindexamens
komen er nu aan, dus volgende acties
komen waarschijnlijk volgend schooljaar. Er moet echt iets gebeuren.”

Raad vraagt hulp in
standhouding Rozenfestival
PvdA vroeg tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 maart het College van B&W van Horst aan de Maas
te helpen bij het in standhouden van het Rozenfestival in Lottum. Vanwege een tekort aan vrijwilligers is het
festival genoodzaakt om te stoppen.
Richard van der Weegen, PvdA,
vroeg zich af of de gemeente er
alles aan doet om het Rozenfestival
in de toekomst toch door te laten
gaan. “Ondergang aan eigen succes
en de overheid zou steeds meer
eisen stellen”, zegt Van der Weegen.
“Het Rozenfestival overstijgt Horst
aan de Maas. Het festival is ook
belangrijk voor de rozenteelt en het
toerisme in deze regio. We kunnen
de organisatie niet overnemen,

maar wel meedenken, ondersteunen
en verbinden. Het is vergelijkbaar
met een bedrijf waarvan we willen
dat het niet omvalt. Kunnen we
investeren in menskracht? De vraag
luidt of het college in gesprek wil
gaan met de organisatie van het
Rozenfestival?”
Burgemeester Ina LeppinkSchuitema was duidelijk over de
samenwerking met het festival.
“We hebben alle toezeggingen

gedaan om mee te helpen.
We werken dus aan alle kanten
mee. Het bestuur van het
Rozenfestival heeft aangegeven
dat de bal niet meer bij hen ligt. Als
andere partijen in of buiten het dorp
opstaan om het toch nog overeind
te houden, dan wil de organisatie
best met deze mensen aan tafel
zitten en bespreken wat er gedaan
kan worden. Als gemeente hebben
we al onze diensten aangeboden.”

Infoavond
Drumband
Jong Nederland
Horst
25 maart in de Blokhut
tussen 19.00 en 20.00 uur.

allemaal te realiseren. Dat gaat niet
zomaar. Zo eenvoudig is het niet.”
Van der Weegen, PvdA, vond de
strekking van de motie ook positief.
“Maar om nu even 22 hectare aan
grond te zoeken, dat gaat gewoon
niet. We zijn het er mee eens dat we
meer bomen moet planten, maar dit
plan is iets teveel van het goede.”
Ook wethouder Vostermans sprak uit
van geen goed voorstel. “Er is hier
geen geld en ruimte voor. Mooie
gedachte, maar niet haalbaar.” Weijs
van D66+GroenLinks probeerde de
nadruk nog te leggen op het plan.
“Het is een plan, we willen het niet
meteen uitvoeren. Daarom willen we
dit bij de provincie voorleggen.”

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
GEZOCHT
(B-C-E)
Code 95 niet vereist
10-20 uur per wk,
leuke job voor 65+

Strijbos Tuinbouw
06-22410401

Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Door de nevelen van het leven
is op 86-jarige leeftijd van ons heengegaan,
mijn dierbare vrouw, os mam en lieve oma

Mie Huijs-Heijligers
echtgenote van

Cor Huijs
Hay
Henny en Huub
Rick
Neeltje en Puck
Lonneke en Jim
Gert en Henk
Elske en André
Hellen en Robert
Huub, Annemarie † en Mirjam
Sjoerd
Jesper
Lisa
Stijn
Ank en Roger
Ylva
Noa
19 maart 2019
Romerweg 14
5975 PL Sevenum
Mam is op haar kamer aan de Maasbreeseweg 6,
waar u vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur welkom bent
om afscheid van haar te nemen.
We hebben haar voor het laatst in ons midden
tijdens de uitvaartdienst, maandag 25 maart om 10.30 uur
in de H. H. Fabianus en Sebastianuskerk te Sevenum.

Vol verdriet over zijn toch nog plotselinge overlijden,
maar dankbaar voor zijn bijdrage als vrijwilliger
bij ons museum gedurende bijna 14 jaar,
hebben wij op zaterdag 16 maart afscheid genomen van

Jan Bouten
Hij was jarenlang als suppoost en rondleider actief in ons museum.
Daarnaast konden wij regelmatig profiteren van zijn technische
kennis onder andere bij de nieuwbouw van ons ontvangstgebouw
en de inrichting van het restaurant.
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Bestuur, directie en alle vrijwilligers van
Museum de Locht te Melderslo

Een duizendpoot is ons ontschoten.
Ons bereikte het bericht dat

Mieke Geertjens-Keijsers

Siem
17 maart 2019
Zoon van
Tinny en Suzanne Verhagen
Heijnenstraat 55
5963 NK Hegelsom

Geboren

Lien

15 maart 2019
Dochter van
Henk Willems &
Nikki Ummenthun
Griendtsveenseweg 27
5966 PT America

Geboren

op vrijdag 15 maart is overleden.

Sid

Wij danken haar voor haar grote betrokkenheid en inzet
als vrijwilliger voor de Avondwake werkgroep en de werkgroep
Openstelling kerk. Wat zullen we haar gaan missen.

13 maart 2019
Zoon van Kelly Haagen
en Guus Pennings
Iras 8
5591 SG Heeze

Wij wensen Wil, Jacqueline en Aaron, Yolanda en Adrie, en Vincent
heel veel sterkte toe voor de komende tijd.
Priesterteam Horst
Bestuur Parochiefederatie Horst-Sevenum
Vrijwilligers van de Norbertus- en de Lambertusparochie

Aansluitend zullen we haar begeleiden
naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.
Wij danken iedereen voor de liefdevolle zorg
die mam heeft mogen ontvangen.

Geboren

Een woord, een hand, een kaart of uw aanwezigheid
tijdens de uitvaartmis zijn voor ons een grote steun geweest
na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgroot oma

Geboren

Roos

6 maart 2019
Dochter van Rob en Anne
Lammers-Pennings
Zusje van Sarah en Tess
Sint Odastraat 66
5962 AW Melderslo

Mia Freriks - Geurts
Na een leven over hoge pieken en door diepe dalen,
is ons pap en opa aan zijn laatste reis begonnen.

Will Manders
10 november 1949 - 12 maart 2019

Wij danken u hiervoor hartelijk.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Horst, maart 2019
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 31 maart om 10.30 uur
in de H. Lambertuskerk te Horst.

21 maart 2019

Illin en Frank
Giel en Per

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Myrthe en Bart
Thuur en Rein
Gerwin
Familie Manders en vrienden
Wij hebben op 16 maart 2019 afscheid genomen van Will.
Correspondentieadres: Wervelstraat 15, 5961 VC Horst.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16 bgg 06 28 83 92 29.

yogacentrumlespoir.nl Kennismaken
met Hatha-yoga, poweryoga of yoga
light? Nu vrijblijvend 5 lessen voor
€ 37,50. Mail: yogavooriedereen@
ziggo.nl of bel: 077 851 50 08.

50 jaar getrouwd!

THANATOPRAXIE

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar

Piet en Truus
Cuppen-Heldens

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

GERRIE
VAN DEN

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

H OEF

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

www.theoarts.com

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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Dieuwertje
Duijs

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie UIT… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Dieuwertje Duijs (24),
afkomstig uit Grubbenvorst en inmiddels wonend in Blerick en reizend over de hele wereld.

HALLO op de Alpe d’Huez
Jessica Bindewalt-Kleeven was onlangs op Tomorrowland
Winter 2019, een groot dance spektakel. Daar verzorgde zij samen
met een team de artiesten backstage van een kapsel. Tussen de
bedrijven door had zij tijd om samen met de HALLO een foto te
maken op de Alpe d’Huez.

Dieuwertje heeft heel wat meegemaakt in haar
puberjaren. Van de echtscheiding tussen haar ouders,
een burn-out, bodybuilding, wereldreizen, noem het
maar op en ze heeft het meegemaakt. Diepte- en hoogtepunten, maar daardoor heeft ze zichzelf leren kennen.
“En daar ben ik heel erg blij mee. Die moeilijke jaren
hebben me echt geleerd om vooral niet op te geven.”
Dieuwertje groeide op in Grubbenvorst. “Samen met
mijn ouders en mijn zusje had ik een onbezorgde jeugd.
Het ideale was dat wij tegenover basisschool ’t Reuvelt
woonden. Op het pleintje van de school waren altijd wel
kinderen, dus daar was ik vaak te vinden. Als ik dan naar
huis moest van mijn ouders, was dat altijd met tegenzin.
Als ik niet op het pleintje was, was ik wel in de bossen
te vinden. Hutten bouwen, ravotten en crossen met de
fiets.”
Dieuwertje koos voor het Dendron College in Horst.
“Mijn vriendinnen gingen hier ook heen, dus ben ik
mee gegaan. Het was dan wel een flink stuk fietsen, al
helemaal als het flink stormde. Ik volgde vmbo kader en
later ging ik mij specialiseren in de zorg.” Toen brak er
voor Dieuwertje een moeilijke periode aan, haar ouders
gingen scheiden. “Dat was ontzettend lastig. In die periode was ik heel opstandig. Dat was niet altijd fijn met
school.” Dieuwertje vertelt dat ze een echt feestbeest
was. “Ik heb heel wat keten en kroegen in de gemeente
Horst aan de Maas bezocht. Meterik, Horst, Sevenum,
het was een hele onbezonnen tijd. Daarnaast werkte ik
in de kas bij Twinburg in Grubbenvorst, waar veel jeugd
werkte.”
Dieuwertje ging van het Dendron af en wist precies wat ze later wilde gaan doen. “De zorg leek me
heel leuk, dus ben ik uiteindelijk ook als verpleegkun-

dige geëindigd. Na een tijdje vroeg ik mij af, wil ik dit
mijn hele leven doen? Nee, was daarop het antwoord.
Ik begon te twijfelen en vond mijzelf in het sporten.
Ik werkte als verpleegkundige en gaf les in de sportschool. Het liefst sportte ik dag en nacht. Steeds wilde
ik een stapje verder. Uiteindelijk kwam ik zelfs in het
bodybuildingcircuit terecht. Dat was wel een aparte
wereld. Bij mijn eerste wedstrijd belandde ik meteen op
de eerste plaats. Ik verloor mezelf in de wereld van sporten en na een tijdje had ik in de gaten dat dit mentaal en
lichamelijk heel zwaar voor me was en besloot ik ermee
te stoppen.”
Dieuwertje had al een tijdje contact met Niek uit
België. “Hij stuurde mij een keer via Facebook een
berichtje en we bleven contact houden. Hij zat ook in de
bodybuilding en na een tijdje besloten we elkaar te ontmoeten. Ook met hem zat het niet helemaal lekker en
hij stuurde mij door naar een acupuncturist in Rotterdam.
Die heeft mij goed geholpen. Ik zag alles weer positief
in en nu gebruik ik deze les om anderen te inspireren.”
Dieuwertje en Niek kregen een relatie en hebben nu
een eigen facebookpagina en een YouTube-account waar
ze mensen mee willen inspireren. “We reizen heel veel
samen. Deze reisjes delen we met iedereen. Ook op mijn
Instagram deel ik veel foto’s en roep daarin mensen op
om door te zetten en gezond te leven.”
In juni gaat het stel een lange reis beginnen.
“Voor onbepaalde tijd, dus we zien wel waar we terechtkomen. We gaan in ieder geval werken op een surfkamp in Frankrijk. We gaan er beiden werken en nog
veel meer andere leuke dingen doen. Daarna reizen we
verder. Wie weet blijven we onderweg ergens wonen.
Dat zal zijn waar we ons het meest thuis voelen.”

Lindy Jakobs
genomineerd voor
Coiffure Award
Lindy Jakobs, kapster van kapsalon Salon du Trezo uit Horst is genomineerd voor de Coiffure Award 2019. Deze wedstrijd wordt door haarstylisten uit binnen- en buitland omschreven als de belangrijkste wedstrijd in
hun vakgebied. Zondag 12 mei vindt de gala-uitreiking plaats.
Haarstylisten uit het hele land
werden gevraagd een professionele
fotoserie in te sturen waar het
vakmanschap optimaal tot zijn
recht zou komen. Jakobs werd
met een aantal anderen als beste

genomineerd. De kapster is genomineerd in de categorie Consumer
Award.
Stemmen kan tot 6 mei via
www.coiffureaward.nl/stemmenwin
(Foto: Melissa Houben, model: Meike Achten)
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Nieuw zwembad en
Afslag10 blijven hot
item in gemeenteraad

Vierde expositie OptiZeen
Leden van het Horster kunstenaarscollectief Zeen exposeren sinds januari werk in winkelcentrum Kloosterhof
onder naam OptiZeen. Vanaf nu is kunst te zien van Marian Litjens-Lenssen.

De discussie rond een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal en het
gebied Afslag10 blijven een terugkerend item in de raadsvergaderingen
van Horst aan de Maas, ook in die van dinsdag 19 maart. Tijdens het vaststellen van de begroting, werden meerdere twijfels geuit bij onder andere
de keuze om een nieuw zwembad te bouwen in het toekomstige Afslag10.
De SP zag geen noodzaak voor de
verplaatsing van het zwembad.
“Waarom verplaatsen we het gebouw
als het nog in goede staat is?”, vroeg
SP-raadslid Thijs Lenssen. “Als het bad
naar Afslag10 gaat, is het juist minder
goed bereikbaar voor kinderen.
Dat geldt ook voor de sporthal.”
Daarnaast schetste Lenssen dat het
college geen controle heeft als het
gaat om grote financiële projecten.
“Ik heb steeds het dossier ’t Gasthoês
in mijn achterhoofd, daar moest ook
in één keer meer geld voor worden
verleend. Gaat dit ook gebeuren bij
Afslag10? Misschien moeten we eerst
kijken naar dingen die echt belangrijk
zijn, zoals een tunnel onder het spoor
bij station Horst-Sevenum.”
Peter Elbers van VVD attendeerde op het in de toekomst wegvallen van de kleinere sporthallen in

Heeft u buitenlandse werknemers
of collega’s; ook zij moeten hun
belastingaangifte in Nederland
doen. Wij kunnen hun hierbij helpen.
Kijk eens op onze website www.
belastingservicehorst.nl of stuur ons
een mail belastingservice.horst@
gmail.com of tel. 06 12 44 60 49.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjarowonen.nl
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, -les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Kantoorruimte, Businesscentrum
Horst, vanaf € 250,00, ideaal voor
starters, tel. 06 24 19 24 01.
Wagensveld Hoveniers van Droom tot
Uitvoering. Graag komen we bij u langs
om uw wensen te bespreken. Ook
voor alleen onderhoud een passende
oplossing, van u belt wanneer nodig
tot jaarcontract met betaling per
maand. Voor particulier en bedrijf.
Thijs Wagensveld 06 20 31 76 70.
Te huur opslagruimte 7.50x7.60m
met 2 elektrische sectionaal deuren te
Meterik 06 43 82 74 67.
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.

de gemeente. “Als je kiest voor een
gezamenlijke sporthal in Afslag10,
dan kies je niet voor de kleinere kernen. Die sla je als het ware over.”
Ook het zwembad kwam aan bod.
“Waarom investeren in een zwembad waarvan de faciliteiten nog goed
zijn? Volgens ons zijn de faciliteiten
voor het nieuwe zwembad, minder dan die van de Berkel. Als je nu
een Mercedes rijdt, ga je deze toch
ook niet naar de sloop brengen om
vervolgens 10.000 euro uit te geven
aan een Lada? We zien het plan dan
ook niet zitten.” Loes Wijnhoven van
CDA was positiever over de plannen. “Het wordt nu wel echt tijd dat
er concrete plannen komen voor de
realisatie van het nieuwe zwembad.
Er moet een realistisch plan komen
waaruit een duidelijke ambitie te
lezen is.”

Vakantiehuis te huur Guardamar del
Segura, Costa Blanca. 4 pers, strand op
300mtr. Vliegveld Alicante op 35km
Info frans.huijs@home.nl
Pedicure Sandra Uw voeten mijn zorg.
Voor de volgende voetklachten kunt
u terecht: kalknagels, voetschimmel,
likdoorns, ingroeiende nagels, eelt,
scheurende nagels, kloven, wratten,
knippen nagels. Voor info of afspraak
06 20 78 81 25.
Zwarte markt Venray,
evenementenhal zondag maart. 500
kramen. vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergeplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Begeleiding of examentraining voor
natuurkunde, wiskunde nodig voor
basis, kader, GT bel 06 40 08 15 05.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Preipoters gevraagd (scholieren):
m.i.v. a.s. zaterdagmorgen en voor de
komende weken op zaterdagmorgen.
Vanaf 13 Jaar. Stuur een appje met
je naam en geboortedatum naar:
Leijsten 06 51 42 78 25. Mts. Leijsten,
Americaanseweg 29 Kronenberg.
Buxusvervanger Ilex Crenata Convexa
30 cm euro 1/stuk in Lottum
077 463 80 44 / 06 51 36 85 71.
Lentekriebels! Viooltjes en bosviooltjes in vele kleuren. Madeliefjes,
primula en hangpotten. H. Cox
Molengatweg 4 Horst 06 54 30 69 64.
Voordelig uw trap bekleden met
tapijt? Bel 06 16 37 45 14 gratis offerte.
Woningstoffeerderij R. vd Broek.
Te koop tulpen, 2 bossen voor € 5,-.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 464 13 80.
Te koop hooi in plastic balen en
kleine pakjes stro. Tel. 06 48 23 56 80.
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjarowonen.nl of
nelvanenckevort@hotmail.com

Marian heeft na het Grafisch
Lyceum in Eindhoven de eerstegraads
Lerarenopleiding Tekenen aan de
Hogeschool voor de Kunsten in
Arnhem gevolgd. Na haar afstuderen
is Marian jarenlang werkzaam
geweest als docent Beeldende

Vakken, onder meer aan het
Dominicus College in Nijmegen en het
Dendron College in Horst. Vanaf 2010
heeft ze zich volledig gericht op de
realisatie van een eigen atelier. In het
voormalige winkelpand in het
Kloosterhof toont Marian een aantal

aquarellen die zijn afgeleid van een
alledaags thema: bomen en planten.
De suggestie hiervan probeert ze te
vangen in vluchtige bewegingen.
De aquarellen van Marian zijn nog
te zien tot en met 7 april. Zie ook
www.marianlitjens.com.

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

Is een letselschadeadvocaat nu echt nodig?
Door: Kristel van de Molengraft, advocaat
Een vraag die mij nog vaker gesteld wordt, is: “Wat kost het om een letselschadeadvocaat in te schakelen?” Ik merk dat mijn antwoord mensen
vaak positief verrast. Daarom heb ik enkele meest gestelde vragen voor
u op een rij gezet. Als u andere vragen heeft, neem dan gerust vrijblijvend en kosteloos contact op met ons kantoor.
Waarom een advocaat
inschakelen bij letsel?
Als u letsel oploopt, kan dat uw
leven lichamelijk, emotioneel en
financieel ingrijpend veranderen.
U krijgt meestal te maken met een
aansprakelijkheidsverzekeraar met
de nodige juridische kennis. Omdat
over diverse schadeposten discussie kan ontstaan, is het belangrijk
dat uw belangen behartigd worden
door iemand met minstens zoveel
juridische kennis. Anders krijgt u misschien veel minder dan waar u recht
op heeft en ontstaan er onnodige
(financiële of andere) problemen.

• verlies van arbeidsvermogen
(inkomensachteruitgang)
• extra huishoudelijke hulp
• verlies van zelfwerkzaamheid
(bijvoorbeeld als u uw eigen tuin
niet meer kunt onderhouden)
• reis- en medische kosten
• smartengeld (immateriële schadevergoeding)
Ook wordt er gekeken naar toekomstige schade. Uw letselschadeadvocaat
onderhandelt met de wederpartij over
de schadevergoeding en noodzakelijke
voorzieningen. In sommige gevallen
is het noodzakelijk om te procederen.
Uw advocaat kan dit voor u regelen.

Wat doet een letselschadeadvocaat?
Allereerst zal uw advocaat bekijken
wie er aansprakelijk gesteld kan
worden. Vervolgens moet uw schade
in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan:

Wat kost een letselschadeadvocaat?
In Nederland is wettelijk geregeld, dat
als er een aansprakelijke wederpartij is,
deze ook de kosten van uw letselschadeadvocaat moeten betalen. In dat
geval kost een letselschadeadvocaat u
dus niks.

Hoe lang duurt het voordat een
letselschadezaak is afgerond?
Dit hangt af van uw herstel. Als uw
medische situatie niet meer verbetert of verslechtert (medische
eindtoestand) kan uw zaak worden
afgewikkeld. Soms kan afwikkeling
binnen enkele maanden plaatsvinden, soms duurt het een aantal jaren
voordat het zover is.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 82 | www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl
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GEPLUKT Ryan Palmen
iemand of ik op de lijst wilde voor de
lokale partij Burgerbelangen. Ik had
wat drank op, verstuurde mijn pasfoto en zo was het gepiept. Ik kwam
erachter dat dit werk toch wel ontzettend tof was.” Een paar jaar later werd
hij op 24-jarige leeftijd wethouder in
Simpelveld en ook dat was een groot
avontuur. “Op dat moment hadden
we veel geld tot onze beschikking om
plekken op te knappen, daar heb ik
heel veel plezier aan gehad.” Na een
tijdje begon Ryan over de toekomst
na te denken. “Ik zat op een prima
positie, niks mis mee. Toch wilde ik
dit werk niet altijd doen en na een
vakantie met mijn vrouw kwam ik
een vacature tegen voor een burgemeesterspositie in de gemeente
Hilvarenbeek. Dat kon geen toeval zijn.” Uit 43 andere sollicitanten, kwam hij als beste uit de groep.
“Het klikte allemaal ontzettend goed.”
Uiteindelijk werd hij de jongste burgemeester (31) van Nederland.

‘Dat kon geen toeval
zijn’

Hij was wethouder in Simpelveld, verruilde zijn leven in Limburg en verhuisde naar het Brabantse Hilvarenbeek om daar burgemeester te worden.
Nu is hij weer terug in zijn geboorteprovincie en wordt hij de nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas. Deze week wordt nieuwe Horstenaar
Ryan Palmen (40) geplukt.
Ryan groeide op in een normaal
gezinnetje in Bocholtz in het zuiden van Limburg. “We hadden echt
zo’n typisch Nederlands warm gezin.
Samen met mijn vader en moeder
en mijn zus, die vier jaar ouder is,
hadden we het echt heel fijn. Mijn
vader was timmerman en mijn moeder huisvrouw. Het was een heerlijke periode en het dorpsleven beviel

mij wel. Ik voelde mij beschermd.”
Ryan ging naar basisschool Op jen
Bies in Bocholtz, een voortzetting
van de voormalige meisjesschool
St. Vincentius. “Ook daar had ik een
rustige en vrije periode. Ik had een
vaste vriendengroep waar ik veel mee
optrok. Deze groep ging ook allemaal mee naar dezelfde middelbare
school.”

PUZZEL

Ryan ging door naar het Katholiek
Gymnasium Rolduc in Kerkrade. “Zoals
ik al zei, mijn vriendengroep verhuisde
mee. Dat was ontzettend fijn, want je
staat er vaak toch een beetje alleen
voor op zo’n grote nieuwe school.”
De tijd dat Ryan op de middelbare
school zat, was volgens hem een
vormende tijd. “Daar heb ik heel wat
meegemaakt. Je ontwikkelt nieuwe
vriendschappen, je krijgt een vriendinnetje en ook de vakantiereizen naar
Spaanse oorden waren ontzettend
mooi.” In zijn vrije tijd voetbalde Ryan
graag. “Ik speelde in het eerste team
in de derde klasse. Ik heb op zowat
alle posities gespeeld, maar uiteindelijk ben ik onder de lat terecht gekomen.”

Sudoku

‘Ik had ineens veel
meer vrijheid’

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.

Na de middelbare school ging hij
fiscale economie studeren aan de universiteit in Maastricht. “Deze opleiding
beviel me wel. Behalve de vakken
Economie 2 en Statistieken, daar was
ik niet echt goed in.” Het was voor
Ryan wel een grote stap. “Dan stap
je wel ineens de grote wijde wereld
in. Op de middelbare school had je
de verplichte lessen, nu kreeg je een
rooster toegereikt en was je overal zelf
voor verantwoordelijk. Ik had ineens
veel meer vrijheid. Daar moest ik wel
even aan wennen. Uiteindelijk heb ik
er een jaartje langer over gedaan, je
bent immers student en ik heb van
deze periode genoten.” Nadat hij zijn
diploma behaalde, ging Ryan werken
voor Vista (nu Innovista) in Hegelsom,
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een accountancybedrijf. “Het was mijn
eerste echte baan. Voorheen heb ik
wel bijbaantjes gehad als postbezorger
of medewerker bij voetbalclub Roda
JC in Kerkrade, maar dit is toch anders.
Ook hier heb je veel meer verantwoordelijkheid.” Ryan hield ervan om dicht
bij de mensen te staan. “We hadden
veel kantoorwerk, maar als ik er dan
even op uit mocht om te praten met
een klant, vond ik dat het leukste.”
Hoe de toekomstige burgemeester
van Horst aan de Maas in de politiek
terecht kwam, is voor hem een avontuur geweest. “Tijdens een feestavond in de voerbalkantine, vroeg

Nu komt zijn periode eraan in
Horst aan de Maas. “Daar heb ik heel
veel zin in. Ik ga toch weer terug
naar mijn ‘roots’. Mijn vrouw, Kitty
Boermans. komt uit Venlo en ik heb
hier gewerkt, dus ik ken het gebied
goed. We hebben samen drie dochters: Charlotte-Sophie (10, Lente (9)
en Antje (4).” Op de vraag wat hij
tegen de inwoners van de gemeente
Horst aan de Maas wil zeggen, antwoordt hij: “Help mij mee. Ik vind het
belangrijk dat de inwoners zich mee
bemoeien met de politiek. Niet denken: dat lossen die mensen daarboven
wel op. Nee, laat je horen en kom ook
met ideeën. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is ook één van de redenen
dat ik hiernaartoe ben gekomen.
Ik denk dat Horst aan de Maas zo’n
gemeente is die heel betrokken is.
Er moet een gezellige sfeer hangen.
Heerlijk op het terras zitten in de zon
kan in deze gemeente trouwens ook
goed, dus ik zit wel goed.”

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
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Wat de een weggooit,
is voor ander diamantje’
Kleding, speelgoed, auto’s: je kunt van
alles kopen en verkopen via internet. Spullen
waar jij op bent uitgekeken, kunnen anderen
weer blij maken. En het is ook nog eens beter
voor het milieu. Het is dan ook goed om
gebruikte voorwerpen een tweede leven te
geven, vindt 95 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Iets meer dan de helft van de inwoners van
Horst aan de Maas heeft het afgelopen jaar iets
gekocht op een verkoopsite als Markplaats of
eBay. Er worden vooral boeken, kleding en meubels gekocht. Er zijn ook mensen die liever niet
iets online kopen. “Ik koop kleding toch het liefst
in de winkel”, zegt iemand. “Ik wil graag kleren
voelen, zien en vooral in de winkel passen. Vaak

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
Neutraal 2%
3%
Eens
95%
Gebruikte spullen
verdienen tweede leven

niet, althans dat zou de ideale wereld zijn.
lijkt iets heel leuk , maar als je het dan zelf aan
De circulaire economie is in opkomst. Niet alleen
hebt...”
het milieu is er mee gediend
Gebruikte spullen zelf
maar ook je portemonnee”,
verkopen, dat doet 42 pro‘Kunnen anderen
zegt iemand. Een ander voeg
cent van de inwoners. En
toe: “Het is toch zonde om
dat kan van alles zijn, van
meegeholpen worden’
spullen weg te doen die een
babyspullen tot schoenen
‘Ik breng het naar de
ander nog goed kan gebruien tuingereedschap. “Ik vind
kringloop’
ken. Wat de een weggooit
het zonde om tweedehands
kan voor een ander een
spullen weg te gooien”,
‘Het is zonde om
diamantje zijn”, beaamt een
laat deze persoon weten.
tweedehands spullen weg derde.
“Daarom geef ik ze aan de
te gooien’
TipHorstaandeMaas is
Vrienden van hof te Berkel,
een samenwerkingsverband
en de grotere stukken vertussen HALLO Horst aan de
koop ik op Marktplaats.”
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
Dat vindt ook de overgrote meerderheid van de
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
deelnemers aan het panel. “Gebruikte spullen
www.tiphorstaandemaas.nl
verdienen altijd een nieuwe kans. Afval bestaat

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

Problemen met
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 25 st!
r
o
Ta Hamminga in samenwerking met
in H

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

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

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

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.

Economie groeit, maar niet onbeperkt
De economie draait al een tijdje op volle toeren. In vrijwel alle
sectoren is de machine geolied. Burgers en ondernemers plukken hier de
vruchten van. Maar de medaille heeft ook een keerzijde. Om de economie draaiende houden hebben we Europese arbeidsmigranten nodig.
De Nederlandse economie heeft
ruim 50.000 Europese arbeidsmigranten per jaar erbij nodig. Dit
kopte de NOS recentelijk op basis van
cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek. Arbeidsmigranten zijn
een noodzaak voor de economie.
De geoliede machine (zoals die nu is)
loopt anders vast.

Het gaat in dit geval om werk wat
Nederlanders niet willen of kunnen
oppakken. Een dreigend personeelstekort is aannemelijk, een feitelijk
personeelstekort zou desastreus zijn.
Het is van belang om dit probleem in
een vroeg stadium te signaleren en op
te lossen.
Ook buurlanden van Nederland

worden steeds meer afhankelijk van
Europese arbeidsmigranten. Dit zorgt
voor concurrentie met Nederland.
Om als Nederland aantrekkelijk te blijven voor Europese arbeidsmigranten
dient er voor de arbeidsmigranten een
goede huisvesting verzorgd te worden. Zowel voor de mensen die kort
blijven, als voor de langer verblijvende
arbeidsmigranten. Een juiste huisvesting en goede arbeidsvoorwaarden
resulteren in een win-win situatie
voor ondernemer, de economie en de
arbeidsmigrant.

Waar start je met een goede huisvesting, welke mogelijkheden zijn
er en wat speelt er bij belanghebbenden die te maken hebben met
dit onderwerp? De VVD Horst aan
de Maas komt graag in gesprek met
belanghebbenden binnen de huisvesting van arbeidsmigranten. Ideeën
of suggesties zijn welkom via onze
Facebookpagina @vvdhorstadmaas.
Gewoon. Doen.
Luc Cuijpers,
VVD Horst aan de Maas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 10

#doeslief is hard nodig
onaardig gedrag op sociale media met #doeslief. En dat is hard nodig, vindt
de overgrote meerderheid van de stemmers, namelijk 93 procent. Zo worden
we weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Aan de andere kant vraagt
7 procent zich af of zo’n campagne wel nut heeft. Wie lief doet maakt
alleen maar meer kans om door anderen onder de voet te worden gelopen.
Deze maatschappij vraagt nu eenmaal dat we mondig zijn en ons laten horen.

SIRE (Stichting Ideële Reclame) startte een paar weken geleden met een
nieuwe bewustwordingscampagne: #doeslief.
Hiermee wil de stichting mensen bewust maken van asociaal gedrag.
Denk bijvoorbeeld aan bumperkleven, geluidsoverlast of voordringen in een
rij. De hashtag #doeslief moet Nederlanders aan het denken zetten over zulk
gedrag, zegt de stichting. Ze reageerde daarom onlangs een dag lang op

Grote evenementen
kunnen niet zonder professionals
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Het Funpop Festival in Horst, de Harmoniefeesten in Horst, het OLS in
Sevenum en het Rozenfestvial in Lottum.
Allemaal grote evenementen in Horst aan de Maas die grotendeels op
vrijwilligers draaien. Voor veel organisaties wordt het echter steeds lastiger om
voldoende mensen bij elkaar te krijgen, zeker als het gaat om bestuursleden.
Dat is ook het geval bij het Rozenfestival. Door een tekort aan bestuursleden,
ziet de organiserende stichting geen andere optie dan te stoppen met het
festival. Je kunt wel stellen dat grote evenementen tegenwoordig niet meer

Oog om oog

zonder professionals kunnen. Door betaalde krachten in te huren, weet je in elk
geval zeker dat je personen hebt die een taak met veel verantwoordelijkheden,
zoals het voorzitterschap, op zich kunnen nemen. Daarbij kun je ook hogere
eisen stellen aan professionals, zij krijgen er tenslotte voor betaald.
Aan de andere kant stijgen dan ook de kosten voor zo’n festival. En wie
moet die dan gaan betalen? Toegangskaartjes duurder maken, is een optie die
veel evenementen niet zien zitten.
Grote evenementen kunnen niet zonder professionals. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 11) > Hogere boete voor loslopende honden is nodig > eens 67% oneens 33%

Tip van

Niek

Jubileumweken!

Magnolia,
Tulpenboom
Vol knop, keuze
uit meer dan
40 soorten!
Struik of stam

-25%

Ribes ‘Amore’
Tip van

Mia

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

Vol bloemknop,
dikke plant € 14,99/st.

€ 9,95

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

College: ‘Big spender’ of schraper?
Dat het door één partij gedomineerde college met gemeenschapsgeld smijt, bewijst ze met de vele prestigeprojecten die eigenlijk geen
ander doel dienen dan zichzelf op de borst kloppen. Dat deze investeringsprojecten tomeloos en onbeheerst uit de hand lopen, net als
straks de exploitaties daarvan onder diezelfde partijgebonden wethouders, is intussen ook duidelijk. Dit is gemeenschapsgeld. De vraag is
of ze kunnen leren van hoe ze met hun eigen geld omgaan. En dat
kunnen ze.
Het gaat in deze beschouwing
niet om de hoogte van de bedragen,
maar het verschil in gedrag. Wat
blijkt uit de declaratiegegevens van
de collegeleden. Enkele jaren geleden is een motie ingediend met de
vraag om de declaraties van de
collegeleden openbaar te maken.

De burgemeester zou een voorstel
maken. Resultaat: alleen kilometerdeclaraties werden zichtbaar. Verder
niets. De burgemeester had al eerder
laten blijken dat hij helemaal niet zo’n
voorstander van openheid was en dat
liet hij met de declaratieoverzichten
zien. Toch valt er nog wel wat te leren.

Het college declareert tot de laatste
cent. Met eigen geld gaat het college
heel veel meer doordacht om dan met
gemeenschapsgeld. Ze willen geen
cent missen. Zie de feiten.
Een paar miljoentjes meer voor het
Gasthoes is geen probleem. En eigen
geld? Afstanden van 2, 4 en 5 kilometer worden gedeclareerd. Mag een
ambtenaar dat ook of is het een collegeprivilege? 2 kilometer, één heen en
één terug. Is dat duurzaam? Is wandelen of fietsen niet sneller? Er werd zelfs
tot op 100 meter nauwkeurig gedeclareerd, tenminste als het anders naar
beneden moest worden afgerond.
Afronden naar boven werd wel conse-

quent gedaan. Is het declareren niet
veel duurder dan de vergoeding voor
2 kilometer?
Het gaat niet om de hoogte van
de bedragen. Het gaat om het schrijnende verschil in gedrag van het
college tussen het gemak van spelen
met groot gemeenschapsgeld en het
halen van elke eigen cent.
Zogenaamd geen geld voor een
fietstunnel, wel 30-40 miljoen voor
Afslag10 en een organisatie bezighouden om zelf geen cent te missen.
Beide zijn een college onwaardig.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

“En ik parkeerde mijn auto
zo strak langs die van haar,
dat ze niet meer in kon stappen.” Zomaar een tweet die ik
voorbij zag komen op Twitter.
De twitteraar in kwestie was
een mevrouw met een handicap. Zij ergerde zich aan het
feit dat een automobiliste,
zonder speciale parkeerkaart,
haar auto op de gehandicaptenparkeerplaats had gezet.
Voor de duidelijkheid: dat is
gedrag dat absoluut niet te tolereren is. Wie doelbewust zijn
auto parkeert op een gehandicaptenparkeerplaats zonder
daar recht op te hebben, is fout
bezig. Daar zijn regels voor, om
nog maar te zwijgen van goed
fatsoen. De twitteraar vond dat
ook en besloot daarom haar
auto op de lege parkeerplek
naast de gehandicaptenparkeerplaats zodanig te parkeren dat
de automobiliste in kwestie
gedwongen werd te wachten,
totdat de twitteraar wegreed.
“Ik heb ook nog even een half
uur met mijn broer gebeld”,
meldt ze. Haar actie kon op veel
bijval rekenen op Twitter.
“You go girl!”, en “Dat zal ze
leren!”, waren enkele berichten.
Een enkeling waagde het te
zeggen of zo’n reactie niet wat
overdreven was. Die werd
echter meteen de mond
gesnoerd. Maar ik vraag het me
toch af: moeten we asociaal
gedrag beantwoorden met
asociaal gedrag? Als de barbecuelucht van de buren jouw huis
inwaait, moet je dan een
emmer water over de schutting
gooien? Als iemand voordringt
in de rij voor de bus, moet je
hem dan pootje haken? Als een
fietser rood licht negeert, moet
je hem dan van zijn fiets aftrappen? Een praatje met je buurman heeft misschien meer
effect en die fietser? Wie weet
is hij wel te laat voor zijn examen. Gebruik je hand om
iemand gedag te zwaaien en
niet om hem mee in zijn gezicht
te slaan.
Marieke
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Flink! houdt voorstelling
in kerk PI Ter Peel

Vogelmarkt in
Meerlo

Flink! Jeugdtoneel houdt in het weekend van 5, 6 en 7 april een aantal voorstellingen in de kerk bij penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord. Sinds de oprichting van de toneelvereniging houden de toneelspelers
ieder jaar hun voorstellingen op een onverwachte locatie in gemeente Horst aan de Maas.

Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert op zondag 24 maart haar maandelijkse vogelmarkt in zaal
‘t Brugeind in Meerlo. De markt duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze markt kunnen vogels
worden gekocht en verkocht. Verder
kunnen ook vragen gesteld worden
over het houden van vogels of kan
men bijvoorbeeld de nagels van een
eigen kanarie of andere vogel laten

knippen. Vogels kunnen worden
aangeboden in de daarvoor
bestemde kooien, maximaal twee
vogels per kooi. Duiven en kwartels
worden niet toegelaten zonder
inentingsbewijs.

Rommelmarkt
fanfare Monte Corona
Fanfare Monte Corona houdt op zondag 7 april een rommelmarkt.
Deze vindt plaats in gemeenschapshuis de Torrekoel in Kronenberg.
De markt wordt gehouden van 13.00 tot 16.00 uur.

Vanaf vrijdag 15 maart repeteren
de spelers al op locatie, er wordt
gekeken of en hoe gedetineerde
dames een rol kunnen spelen voor,
tijdens of na afloop van de voorstellingen. Anita Rongen, voorzitter Flink!
Jeugdtoneel: “Wij zoeken altijd naar
een unieke samenwerking, die onze
spelers, het publiek en alle betrokkenen verrast. Dit jaar hebben wij
daarvoor contact gezocht met PI Ter
Peel en zij waren meteen enthousiast.

Voor hen is het belangrijk te laten zien
dat de dames die daar zitten ook deel
uit maken van de gemeenschap van
Horst aan de Maas.”
Flink! heeft drie spelersgroepen.
De jongste groep, kinderen van groep
5 tot en met 7, brengt het sprookje
‘De koning die zich verveelde’ op
zaterdagavond 6 en zondagochtend
7 april. De middengroep met spelers
uit groep 7/8 en de brugklas is gekoppeld aan de jongste groep en brengt

na een korte pauze de voorstelling
‘Yvonne, de prinses van Bourgondië’.
De oudste groep, met spelers van de
middelbare school, maakte een persoonlijke voorstelling waarin onderwerpen uit hun eigen leven centraal
staan. ‘Wij gaan iets zeggen!’ spelen
zij op vrijdagavond 6 en zondagmiddag 8 april. Alle drie de groepen staan
onder regie van Tom Hamers. Voor
meer informatie, kijk op www.flinkjeugdtoneel.nl

Tijdens de rommelmarkt worden spullen aangeboden zoals
speelgoed, huis- en tuinartikelen,
keukenspullen, kleding, elektronica, curiosa, boeken, glaswerk en
nog veel meer. Alle waardevolle

items worden in een aparte stand
tegen een vaste prijs verkocht.
De opbrengst van de rommelmarkt
gaat naar het uniformen- en instrumentenfonds van fanfare Monte
Corona in Kronenberg.

Horst aan de Mallets
in Grubbenvorst
Het Gemeentelijk Muziek Toernooi is in een nieuw jasje gestoken en vindt op zondag 14 april plaats onder de
naam Horst aan de Mallets in gemeenschapshuis ‘t Haeren in Grubbenvorst.
Vanwege het wegvallen van de
blaasorkesten aan dit evenement, is er
door de organisatie gekozen voor een
herkenbare slagwerknaam. Een mallet
is een soort drumstok. Zes slagwerkgroepen gaan deze dag de strijd met
elkaar aan. Wethouder Han Geurts van
gemeente Horst aan de Maas neemt

voor het eerst als voorzitter deel in de
publieksjury.
Deze middag zijn er twee prijzen
te verdelen. Vakjury Frank Rademakers
bepaalt wie de beker wint. Hij beoordeelt de slagwerkgroepen op kwaliteit
en presentatie. De publieksjury beoordeelt de slagwerkgroepen op kwali-

teit, presentatie en showelement. Uit
deze jury is in het verleden nog altijd
een andere winnaar gekomen dan dat
de vakjury had besloten. De eerste
groep speelt om 13.00 uur, de laatste is om 15.55 uur aan de beurt. Om
16.30 uur is de prijsuitreiking. De toegang is gratis.

Koffie-uurtje in De Torrekoel
Wie samen op zondagochtend een kopje koffie wil drinken en bijpraten, kan binnenkort terecht in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg. Een aantal Kronenbergers heeft hiervoor het initiatief genomen.
De bedoeling is dat in De Torrekoel
maandelijks of om de veertien dagen
een koffie-uurtje wordt gehouden
op zondagochtend van 10.30 tot
12.00 uur. “Iedereen die even bin-

nen wil lopen voor een kop koffie en
een praatje, is dan wat ons betreft
welkom”, aldus de initiatiefnemers.
“Hoe het er precies uit gaat zien is
ook afhankelijk van de behoefte en

willen we zoveel mogelijk met andere
mensen die dit leuk vinden afstemmen.” Het eerste koffie-uurtje is op
zondag 24 maart van 10.30 tot 12.00
uur.

Mantelzorgers

Training Blijf in balans
Synthese in Horst organiseert een training Blijf in balans. Deze training is bedoeld voor mantelzorgers uit de
gemeente Horst aan de Maas en vindt plaats op de maandagen 8 en 15 april en 13 mei.
Deze training maakt mantelzorgers bewust van patronen en helpt
te ontdekken hoe de balans kan worden behouden of hersteld.
Er wordt informatie en advies

gegeven en mantelzorgers kunnen ervaringen en tips uitwisselen.
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur.
Er zijn geen kosten aan de trai-

ning verbonden. Minimum aantal
deelnemers is vijf, maximum aantal
is twaalf.
Aanmelden kan tot 26 maart via
www.synthese.nl

Joost Vloet
Limburgs kampioen
Joost Vloet, lid van de Koninklijke Harmonie Horst, is Limburgs
kampioen geworden tijdens het solistenconcours van de
Limburgse Bond van Tambourskorpsen. Het evenement werd op
zondag 17 maart gehouden in Melick in Limburg. Joost heeft met
lof van de jury 91 punten behaald op Multi Percussion. Hij is
hiermee Limburgs kampioen in de eerste divisie.
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1 en 2 april 2019

Aangepaste openingstijden
gemeentehuis en Openbare Werken
Op 1 april is het gemeentehuis vanaf

Op 2 april is het gemeentehuis en Openbare Werken

17.00 uur gesloten in verband met de

tot 10.00 uur gesloten in verband met de kennismaking

installatie van burgemeester Ryan Palmen.

van de burgemeester met het personeel.

Vorige week heeft
burgemeester Ina
Leppink-Schuitema
een ‘Pluim’ uitgereikt
aan mevrouw Wilma
Ernst uit Horst omdat
zij 23 jaar gezorgd
heeft voor haar man
Jan Ernst die leed
aan de ziekte van
Alzheimer.

Onderhoud wegen
De komende periode worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan een groot aantal
wegen in Horst aan de Maas.
Werkzaamheden

Wij vragen hiervoor uw begrip. Omleidingen

De werkzaamheden worden in opdracht van

worden ter plaatse aangegeven. Aanwonenden

de gemeente uitgevoerd door aannemer

en aanliggende bedrijven krijgen vooraf

Heijmans Infra. De werkzaamheden zijn nodig

informatie over de werkzaamheden zodat

met het oog op structureel onderhoud en

de bereikbaarheid van panden duidelijk is.

reparaties van schades. Het gaat vooral om het

Betrokkenen worden ook geïnformeerd als

aanbrengen van een nieuwe kiezellaag op een

parkeermogelijkheden tijdelijk vervallen als

bestaande asfaltverharding, asfaltreparatie,

gevolg van de werkzaamheden.

het overlagen van een asfaltweg en het leggen
van grasbetonstenen. De werkzaamheden zijn

Meer informatie

gepland van eind maart tot half juli. De planning

Kijk op horstaandemaas.nl voor meer informatie

is natuurlijk afhankelijk van het weer en andere

over de onderhoudswerkzaamheden.

onvoorziene omstandigheden.

Voor vragen over de uitvoering van de
werkzaamheden kunt u contact opnemen met

Overlast

de opzichter van de gemeente, Th. van Gend

Er wordt alles aan gedaan om het ongemak

(tel. 06 52 30 43 43).

tot een minimum te beperken, maar het is

Voor algemene vragen over de werkzaamheden

onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van

kunt u contact opnemen R. Kersten van team

de werkzaamheden enige overlast ontstaat.

Openbare Werken (tel. 077 477 97 77).

Bekendmakingen

Uw tuin
eens lekker
opgeruimd?

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Grote hoeveelheden tuinafval kunt
u elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis brengen naar de gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst!
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
kunnen in de tuinkorf.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

America

Witveldweg 92

Horst aan de Maas

Peelheideweg 12

Kronenberg

Vertrokken naar

Broekhuizenvorst

Peelstraat ongenummerd

Heideweg 2

Lottum

Patersstraat 4 Evertsoord

Ooienseweg 22

Zandterweg 36

Witveldweg 44

Grubbenvorst

Meerlo

Julianastraat 14

Kortenbos 1

Broekeindweg 13

Sevenum

Middelreuvelt 31

Steeghoek 8

Trambaan 19 Tienray

Hegelsom

Toverland 2

Lottumseweg 10 Melderslo

Graafsebosweg 58a

E. de Rodeweg 5

Siberiëweg 6 Sevenum

Horst

Swolgen

Helenaveenseweg 3

Dijkerweg 9

Vlasweg 3

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

onbekende bestemming

Grubbenvorst
Tongerloseweg 2
Hegelsom

Sevenum

077 - 477 97 77
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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.

Duurzaamheid in Horst aan de Maas
Vorige week presenteerde het Centraal Planbureau (CPB) en het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de kosten en effecten van de
conceptplannen van het klimaatbeleid.
Daaruit bleek dat de gewenste
CO2-reductie van 49 procent in 2030
waarschijnlijk niet gehaald zal
worden. Vooral de industrie levert te
weinig besparingen en de huishoudens met een laag inkomen worden
het hardst geraakt. Aanvullende
maatregelen zijn nodig. Er komt

alsnog een CO2-heffing voor de grote
vervuilende bedrijven. Een prima plan
waar we als PvdA al langer voor
pleiten. Het gevolg is dat de vervuiler
betaald en de energiebelasting voor
huishoudens kan worden teruggedraaid. De komende tien jaar staan we
samen voor een enorme uitdaging om

te zorgen dat onze gemeente op
termijn energieneutraal en klimaatneutraal is. Alle huizen energieneutraal, elektrisch rijden, alle kassen op
geothermie en de industrie van fossiel
naar duurzame bronnen. Het is een
grote opgave, maar het kan.
De groei van lokale energiecoöperaties, zoals Reindonk Energie en
andere burgerinitiatieven (Kronenberg
energieneutraal, Buurkracht in
America en Norbertuswijk Horst) op

dit gebied laten zien dat duurzaam
niet duurder is, maar op de lange
termijn juist goedkoper. Het komt er
nu op aan om een breed duurzaamheidsprogramma te ontwikkelen om
samen met onze inwoners, bedrijven
en maatschappelijke organisaties om
te schakelen naar een duurzame toekomst. Samen maken we Horst aan de
Maas energieneutraal.
Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

Ambitie in Horst aan de Maas
Afgelopen dinsdag hebben we in de raad vastgesteld wat de ruimte
is die we de komende jaren hebben om ambities waar te maken.
De investeringsagenda, met
daaraan gekoppeld een tijdsplanning, is daarbij besproken en
besloten is om deze als uitgangspunt te nemen voor de komende
jaren. Als het ware dus een spoorboekje wat duidelijkheid geeft over
de te varen koers. Als CDA zijn we
blij met deze agenda, het geeft

duidelijkheid, ook voor u als inwoner.
Een aantal aandachtspunten
hebben we het college meegegeven, waar ik er een paar uit wil
lichten. Op het vlak van duurzaamheid willen we realistisch beleid wat
herkenbaar, effectief en betaalbaar
is. Ook willen we in gesprek met

het college over hoe we ons afvalsysteem betaalbaar kunnen houden.
Er ligt een financiële uitdaging en
we hebben dan ook gevraagd naar
efficiencyslagen te zoeken. Dan het
op de kaart zetten van Horst aan de
Maas als toeristische parel met een
enorm divers aanbod. We zien als CDA
daarbij duidelijk een verbindende rol
voor de gemeente. En deze moet je
ook nemen bij al die initiatieven die
zomaar ontstaan in onze gemeente.

Ben daar het vliegwiel en niet de
remmende factor. Soms moet je durven investeren zonder dat rendement
precies meetbaar is.
Kortom, het college kan aan de
slag met verdere uitwerking van plannen, die we als raad graag tegemoet
zien en waarover we ook graag met u
in gesprek gaan.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

Wat te doen met de poen?
De komende drie jaar heeft het college volgens berekeningen ongeveer 40 miljoen euro over voor extra investeringen en extra uitgaven.
Wat zou de SP met al dat geld gaan doen?
De SP zou, zeker voor een groot
deel, kiezen voor investeringen.
Maar wat als eerste, en wat later?
Leidend daarbij is voor de SP nut en
noodzaak van de uitgaven. Ook in
onze dagelijkse levens moeten we
vaak keuzes maken als het gaat om

uitgaven. Meestal wordt er gekozen
voor de hoogstnoodzakelijke dingen
en dan kijken we wat er over blijft.
Het lijkt ons een verstandig beleid om
dit ook met gemeentelijke gelden te
doen. Zeker niet al het geld opmaken,
maar ervoor kiezen om het spaarbank-

boekje verder aan te vullen voor
tijden dat het minder goed gaat en
tegenslagen die zeker zullen komen.
Verder zouden we zorgen dat we goed
op onze uitgaven letten. De noodzaak
daarvan zien we de laatste tijd bij dit
college wel heel duidelijk. Denk aan
de ‘vergeten’ btw bij de spoortunnel
en de gigantische overschrijdingen bij
de verbouwingsplannen voor het
Gasthoês.

Binnenkort worden de extra investeringen en uitgaven besproken in de
gemeenteraad. De komende tijd zal
de SP aangeven waar precies het geld
aan uitgegeven moet worden en hoe.
Eerst de dingen die moeten, dan eventueel de leuke dingen. Tijd voor prestigeprojecten is het in ieder geval niet.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

jongeren 15
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Eva Schuurmans

Utrecht
Maandag was heel
Nederland even in shock door
de situatie in Utrecht. Een
aanslag en dat in Nederland.
Ik denk dat ik niet de enige
ben als ik zeg dat ik dacht
dat  dat niet zo snel zou
gebeuren.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Eva Schuurmans
17 jaar
Het Dendron College
Kronenberg

Zou jij het eeuwige leven willen
hebben?
Als het mogelijk zou zijn, zou ik er niet
voor kiezen om het eeuwige leven te
hebben. Ik heb er vrede mee dat aan
elk leven een einde komt, daarom probeer ik van elk moment te genieten.
Ik denk dat ik niet gelukkig zou zijn als
ik voor altijd zou moeten leven, want
de mensen om me heen zouden wel
verdwijnen en na een tijdje zou ik dan
eenzaam zijn.
Stel je zou een feestje mogen geven
op het kasteel in Horst, hoe zou dat
er dan uitzien?
Er zou heel veel dansplek zijn, met
harde muziek en veel lichten. Maar
ook moeten er een aantal comfortabele banken zijn zodat ik rustig met
mensen kan bijpraten. Een fotohokje
met leuke accessoires is ook erg
belangrijk zodat ik veel leuke foto’s
kan maken met mijn vriendinnen.
Ik vind een groot assortiment aan lekker eten en drinken ook belangrijk.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik denk dat ik een luiaard zou zijn.
Ik hou erg van slapen, in bed liggen

overdekte

ROMMEL

MARKT
zo. 24 maart
08.30 - 15.30 uur
D’N UMSWING

naast
de
N277

Schorfvenweg 3 KRONENBERG
06 - 14 93 01 12

www.lirom.nl

en veel Netflix kijken. Het liefst doe
ik dingen langzaam en op mijn eigen
tempo.
Optimist, pessimist of realist?
Ik denk toch dat ik meer een realist ben. Ik probeer vaak logisch over
dingen na te denken en zoek vaak
meerdere feitjes op om zo een weloverwogen beslissing te maken.
Wat is je droombaan?
Wat mijn droombaan is weet ik nog
niet precies. Ik zou het heel gaaf vinden om iets met forensische psychologie te gaan doen en dan bijvoorbeeld
in een tbs-kliniek te gaan werken.
Of ik zou zelfstandig psycholoog willen
worden. Ik weet nog niet zeker hoe
de baan eruit zou zien, maar ik weet
wel dat ik graag mensen mentaal wil
ondersteunen.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik denk dat ik niet voor altijd mijn leven
met een artiest zou willen ruilen, want
ik houd er niet van om in de spotlights
te staan. Maar ik denk dat ik best voor
een dag met Emma Watson zou willen
ruilen. Ik ben niet alleen een fan van
de Harry Potter-films, ik heb ook heel
veel respect hoe ze voor vrouwenrechten opkomt in landen waar er nog geen
gelijke rechten zijn.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn vriend is heel erg technisch en

heeft van staal een roos gemaakt.
Dit vind ik super lief, maar ook heel
handig want deze roos verwelkt niet.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb onlangs besloten welke studie ik wil gaan doen nadat ik mijn
vwo-diploma in de pocket heb. Ik wil
namelijk een bachelor in Psychologie
gaan halen. Ik twijfel alleen nog aan
welke universiteit ik dat wil gaan
doen.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn familie vertelt altijd hoe ik heb
leren fietsen op het schoolplein. Ik was
nog jong en ging voor het eerst zonder zijwieltjes leren fietsen met mijn
vader. Het hele schoolplein was leeg,
op één paaltje na. Uiteraard botste ik
steeds tegen dat paaltje aan waardoor
ik viel. Op een gegeven moment stonden de leraren van de basisschool achter de ramen te kijken hoe ik steeds
weer viel en opstond.
Wat is je favoriete hobby?
Tekenen en thaiboksen zijn mijn favoriete hobby’s. Ik vind het erg leuk om
met veel kleur tekeningen te maken,
hier kan ik vaak uren mee bezig zijn.
Ik thaiboks nu denk ik vier jaar en ik
vind het nog steeds heel leuk.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan kleren kopen.

Ik kan vaak niet wachten tot mijn
kleedgeld binnen is zodat ik weer
nieuwe kleren kan aanschaffen.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind maakte ik het liefst kastelen
van Duplo. Vervolgens verbouwde ik
de hele speelkamer tot een wereld
van Playmobil, Littlest Pet Shop en
barbie-spullen. Hierna vond ik het leuk
om verhaaltjes te spelen met alle verschillende poppetjes.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou heel graag Spaans willen leren
spreken. Ik vind het een erg mooie
taal en het kan ook handig zijn op
vakantie. Ook lijkt het me leuk om
gitaar te leren spelen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Ik heb voor het laatste een foto
gemaakt in de keet tijdens carnaval. De jongens waren allemaal als
Vikingen verkleed en toen heb ik een
grappige groepsfoto van ze gemaakt.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn ouders zijn mijn grote voorbeeld. Ik heb heel veel respect voor
ze. Ze werken heel hard en hebben
daarnaast ook nog tijd om vier kinderen veel aandacht te geven. Ze zijn
er altijd voor ons, ook al stellen ze
daarmee soms hun eigen belangen
achter.

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

3 van de 4 slaagt!

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

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

In het jaar van ‘je suis
Charlie’ en de aanslag in
Bataclan had ik zelf veel meer
angst voor een aanslag in
Nederland. Ik dacht dat de
‘storm’ inmiddels wel wat was
gaan liggen, maar dat bleek
vandaag niet het geval.
Drie doden, vijf mensen
zwaargewond. Als ik dit zo
opschrijf voelt het net alsof het
niet over Nederland gaat.
Alsof zoiets alleen maar in
andere landen kan gebeuren.
Maar de realiteit is dat het maar
zo’n 125 kilometer van ons
vandaan is gebeurd. We moeten
ons ineens afvragen of we niet
iemand kennen die in Utrecht of
omstreken woont, en die wellicht in de gevreesde tram zat
om 10.45 uur die ochtend.
Zo vroeg ik me dat ook af die
morgen. Mijn broer woont in
Utrecht en hoewel ik bijna zeker
wist dat hij vrijwel nooit met de
tram gaat, had ik toch een lichte
hartverzakking toen ik het
bericht zag. Natuurlijk heb ik
dat meteen even gecheckt,
en was er gelukkig niks aan de
hand. Het idee dat er mensen in
ons land rondlopen met dit
soort ideeën in het hoofd, is
haast niet voor te stellen.
Toch vind ik wel dat we het als
land wel goed oppakken. Ik zeg
‘we’, omdat ik vaak bij erge
gebeurtenissen in Nederland
een grote saamhorigheid voel.
Iedereen volgt het nieuws op de
voet, steunt elkaar en laat
medeleven blijken. Dat is denk
ik heel belangrijk. Angst moet
niet de overhand gaan nemen
in dit soort situaties, hoewel het
altijd angstig blijf.
Sylke
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VC Trivia D1 strandt in
halve finale beker
Door: volleybalclub Trivia
Het was een druk volleybalweekend voor VC Trivia D1. Op zaterdag 16 maart speelde zij een competitiewedstrijd tegen Liessel, die met 3-1 verlies werd afgesloten. Op zondag 17 maart mocht het team op weg naar
Panningen voor de halve finale van de regionale beker tegen VC Velden D3. Na een lange strijd moest VC Trivia
met een nederlaag van 3-2 het bijltje erbij neerleggen.

SV Lottum F1
kampioen
De korfbalsters van SV Lottum F1 zijn op zaterdag 16 maart
spelletjeskampioen geworden in de zaalcompetitie. Ze wonnen
van het Vierlingsbeekse DES. Na iedere reguliere wedstrijd wordt
er in hun klasse een korfbal gerelateerd spel gespeeld. 16 maart
was dit pionnenroof en Lottum wist dit het vaakst te winnen.

Na een zware competitiewedstrijd
was het voor velen van VC Trivia op
zondag een flinke kluif. Toch kreeg het
team ontzettend veel energie van al
het publiek dat speciaal voor de
bekerwedstrijd afgereisd was naar
Panningen om het team aan te komen
moedigen. In een goede ambiance
werd er dus aan de eerste set gestart.
Er was inzet en enthousiasme terug te
zien in het volleybalspel van VC Trivia,
echter ontstond er gedurende de set
een kleine achterstand op de tegenstander. VC Trivia bleef bij en hield
aan het eind van de set het hoofd
koel, waardoor deze met 23-25 werd

binnengehaald. In de tweede set
kwam ook VC Velden steeds beter in
haar spel. Aan beide kanten van het
net werd er hard gestreden, echter
werd het spel van VC Trivia steeds
wisselvalliger. Een rommelige set
werd met 25-17 gewonnen door
VC Velden. In set drie werd de inzet en
het enthousiasme weer opgepakt en
met vlagen werd er prachtig volleybalspel neergezet voor alle toeschouwers. Hard werken werd beloond,
21-25 voor VC Trivia. Toch zakte het
volleybalspel van VC Trivia in de
vierde set als een kaartenhuis in
elkaar. Ze werden weggeserveerd

door VC Velden en al snel genoeg
stond de teller op 25-13, dit betekende dus een vijfde set. In deze
laatste set begon VC Trivia slordig,
waardoor ze al snel flink achter
stonden. Het laatste beetje energie
werd uit de tenen gehaald en VC Trivia
wist het VC Velden toch nog even
moeilijk te maken. Echter kwam de
inhaalsprint te laat en werd de laatste
set met 15-13 verloren. VC Trivia
strandt dus in de halve finale van de
beker, dat wil zeggen dat na de
laatste competitiewedstrijd ook voor
dit team het seizoen er definitief op
zit.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

America buitengebied Noord € 10,50
Melderslo

centrum + Broekhuizerdijk

€ 12,50

Sevenum rondom Sondertseveld € 9,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Oxalis Pupillen D1 zaalkampioen
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Door: korfbalclub Oxalis
De Pupillen D1 van korfbalclub Oxalis werden zaterdag 16 maart zaalkampioen. Zij haalden het
kampioenschap binnen, door de wedstrijd tegen Oxalis D2 te winnen met 0-16.
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Ontknoping competitie

Olsredlem D1 houdt
aansluiting met de top
Door: volleybalclub Olsredlem
Voor de dames 1 van vc Olsredlem uit Melderslo stond zaterdag 16 maart een zeer belangrijke wedstrijd op
de planning. De dames van Olsredlem speelden tegen AV Flash uit Arcen, de nummer 3 in de tweede klasse.
Aangezien ze zelf op de vierde
plek stonden, beloofde het een
spannende pot te worden. Met een
zeer sterke servicedruk en degelijk
eigen spel konden de dames meteen
een flinke voorsprong opbouwen en
haalden ze de eerste twee sets
overtuigend binnen (25-10/25-14).
Het fanatisme en enthousiasme
straalden er vanaf en AV Flash kon

niet goed in haar eigen spel komen.
De derde set, vaak een lastige set
voor de dames, werd nog spannend,
maar Olsredlem was uiteindelijk toch
aan de winnende hand (25-20).
De wedstrijd was al gewonnen, maar
de laatste set binnenhalen zou wel de
kers op de taart zijn. De flow waar de
spelers uit Melderslo in zaten ging
maar door en AV Flash had niets meer

in te brengen.De laatste set werd dan
ook overtuigend met ruime cijfers
gewonnen, 25-14. De 4-0 overwinning
was een feit, daardoor staat
Olsredlem momenteel op de derde
plek, met maar twee punten achterstand op de nummer 2. Met nog maar
vier wedstrijden te gaan, belooft het
nog een spannende ontknoping te
worden in deze competitie.
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Jan Camps wint
Koningsschieten
Ons Genoegen
Door: handboogschutterij Ons Genoegen
Traditiegetrouw werd op zaterdag 16 maart het koningsschieten
van Handboogschutterij Ons Genoegen in America gehouden. De strijd
ging erom wie zich een jaar lang koning, prins en ridder van de vereniging mocht noemen.

Tweede plek competitie

Dames 1 Hovoc wint
met 4-0 van Kessel
Door: volleybalclub Hovoc
Hovoc HS1 uit Horst heeft zaterdag 16 maart in de eerste divisie Avior HS1 uit Deventer opgewacht. Hovoc DS1
reisde naar Kessel om het in de derde divisie op te nemen tegen VC Kessel DS1.
Na de laatste wedstrijden wat
punten gemorst te hebben, was een
uitvoerige teambespreking vooraf
gegaan om de neuzen weer dezelfde
kant op te krijgen. De dames begonnen fel aan de wedstrijd en wisten zo
Kessel flink onder druk te zetten.
Kessel pakte dit halverwege de set op,
maar kon het gat niet meer inlopen,
18-25. Hovoc was van de Kesselse
recuperatie niet onder de indruk en
wist de tegenstander geen kans te
geven om ook maar te kunnen geloven in een setwinst, 14-25. Na deze
winst werd het eerste damesteam
wat gemakzuchtig, maar coach Bob
Soberjé wist ze weer scherp te krij-

gen. Even wist Kessel een eindsprint
in te zetten, maar onvoldoende om
een dreiging te vormen, 20-25.
De laatste set werd er gedacht aan
een gelopen race, maar Kessel wilde
toch nog een puntje. De Horster
dames kwamen met 8-3 achter te
staan. Deze werd moeizaam pas bij de
17 gelijk getrokken. Er werd doorgezet
en met 20-25 werd een 4-0 winst
bijgeschreven. Met deze vijf punten
staan de dames op een mooie tweede
plek in de competitie. De heren komen
nu in de laatste fase van de competitie
waar het erop of eronder is.
Avior heeft ook elk punt nodig om zich
te handhaven. Hovoc was met coach

Bas Fleuren al succesvol gebleken en
dat wilde ze doortrekken. De set
kende een verloop waarin niet duidelijk was wie ging winnen. Avior liep
dan telkens wel uit, maar werd bijgelopen door Hovoc. Bij de big points
was het Hovoc die aan het langste
eind trok en met 25-22 won. Ook de
tweede set was zenuwslopend, maar
ook hier greep Hovoc de zege 25-23.
De derde set werd er te afwachtend
gespeeld en was het met name Avior
die Hovoc nog wat punten gaf, 23-25.
In de vierde set werden met 25-22 vier
punten verdiend en hebben de mannen nog alles in eigen hand voor
tegen de degradatieconcurrenten.

Er was een strijd over 2 keer
25 wedstrijdpijlen. Om 14.45 uur
startte de loting voor de baanindeling waarna de titanenstrijd om
stipt 15.00 uur begon. Na de eerste
25 wedstrijdpijlen was er voor alle
deelnemers een warm buffet verzorgd om de inwendige schutter
te versterken. Na weer 25 wedstrijdpijlen verschoten te hebben, werd
de puntentelling gecontroleerd en
werd de winnaar bekendgemaakt.
Op de zesde plaats eindigde Lowie

Weijs met 247 punten (109+138).
Op plaats vijf Theo Jacobs met 327
punten (176+151) en nummer vier
werd ditmaal veroverd door de
vrouwelijke schutster Lies Camps
met 398 punten (191+207). De top
drie lag dicht bij elkaar. Brons was
er voor (ridder) Ruud Weijs met 412
punten(202+210). Plaats twee (prins)
was voor Piet Mooren met 423 punten (208+215). Jan Camps ging er
met de winst en titel koning vandoor
met 430 punten (221+209).

25e editie

EK Indoor Stockcars
in de Mèrthal
De 25e editie van het EK Indoor Stockcars vindt plaats op zaterdag 23 en zondag 24 maart in de Mèrthal in
Horst. Het evenement wordt georganiseerd door SRP de Peeldrivers.
Mede-oprichter en voorzitter van
De Peeldrivers Peter van Asten:
“Ik heb nooit getwijfeld aan dit
evenement. Mede door de grote inzet
van alle leden waar wij als organisatie
altijd en ieder jaar weer op konden
bouwen.”
Voor dit jubileumevenement
op zaterdag 23 maart en zondag 24
maart wordt de Mèrthal omgetoverd
tot racecircuit. Hier gaan deelnemers
uit Nederland, België, Duitsland,
Engeland, Schotland en de USA de
strijd om de titel Europees Indoor
Kampioen 2019. Met als inzet de
MPR Pijnenburg wisseltrofee. Uit de
vele deelnemers zijn er 25 rijders
uit Engeland, waaronder Indoor
Kampioen 2018 Ricky Slater. Rijders
uit Engeland hebben jarenlang op kop
gelegen bij internationale wedstrijden,

maar de laatste jaren zijn het steeds
meer de Nederlanders die zich bij de
top voegen. Toprijders uit de regio
zijn: Jeroen Janssen uit Sevenum,
Gijs Verkoijen uit Wanssum, Sven
Versteegen uit Melderslo en uit Horst
Dennis van Asten. Sven Versteegen is
vorig jaar nog derde geworden op het
WK in Engeland.
De stockcars kunnen hoge
snelheden bereiken. Op de rechte
stukken halen deze toch relatief kleine
raceauto’s topsnelheden van zo’n 80
tot 90 kilometer per uur. Door deze
hoge snelheden is er een speciale
computertelling. Ook dit jaar is op
zaterdagavond het Electro stockcars
kampioenschap. Ook hier veel
deelnemers uit diverse landen met
als grote favoriet Maikel Rutten uit
Lobith. Rutten is in deze klasse al eens

Nederlands, Europees en ook zelfs
Wereldkampioen geweest.
Het jubileumweekend wordt op
vrijdag 22 maart geopend in café De
Buun met een optreden van Fishnet
Stockings. Zaterdag 23 maart beginnen
de trainingen voor de brandstof
stockcars om 11.00 uur. Daarna
zijn van 17.00 uur tot 18.00 uur de
trainingen voor de Electro stockcars.
Om 18.30 uur is de start van het Open
Limburgs kampioenschap Longtrack
voor de Electro stockcars schaal 1:12.
Zondag 24 maart beginnen de
voorrondes om 09.30 uur. Om 14.15
uur wordt er gestreden om een plaats
in de halve finale.
Na de halve finales gaat het
programma om 17.00 uur verder met
de finale. Kijk voor meer informatie
www.peeldrivers.nl

Twee podiumplekken
voor Voltige
Door: Voltige Horst aan de Maas
Voltige Horst aan de Maas nam voor het eerst deel aan een
officiële wedstrijd op zondag 17 maart in Asten. Ook voor de paarden Rexton en Duncan was dit hun debuut. Eindelijk konden de
teams, na vele trainingsuren, zichzelf laten zien. Ieder team had
een eigen thema, wat ook in de wedstrijdkleding en schmink
terugkwam. Twee teams speelden in klasse BB waar een derde en
vijfde plaats werd behaald. Team 1 startte in klasse B en
behaalde een tweede plek.
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Crist Coppens
Alleen dinsdag 26 maart

mager half-om-half gehakt

hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

1969 – 2019

Dansvereniging Amusement
Dansvereniging Amusement nodigt u hierbij van harte uit voor onze
maandelijkse dansavond op 30 maart 2019. Deze avond met een
feestelijk tintje staat in het teken van nostalgie en wordt georganiseerd
ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum. Iedereen die van dansen
houdt is welkom! Tijdstip: 20.00 – 24.00 uur
Locatie: Dans & Partycentrum Anno ’54. Raadhuisstraat 6 Venray

Uitnodiging
(aan alle inwoners van Horst aan de Maas)

25 jarig jubileum Modelstockcar Racing
Vrijdag 22 maart Cafë De Buun livegratis
muziek
“Fishnet Stockings” aanvang 22.00 uur
entree

Jubileum programma in de Mèrthal
Zaterdag 23 maart

Oxalis kan kampioenschap
koploper niet uitstellen
Door: korfbalclub Oxalis
Voor het eerste damesteam van Oxalis stond zondag 17 maart de return tegen de ongeslagen koploper
De Horst 1 uit Groesbeek op het programma. De vorige keer had Oxalis veel moeite met het afmaken van de
vele kansen die ze kreeg tegen De Horst, waardoor ze de punten niet kon pakken. Dat lukte ook deze keer niet,
eindstand 10-7.
Deze keer moest het anders voor
Oxalis. En ook voor De Horst was het
een belangrijke wedstrijd: bij winst of
gelijkspel had ze het kampioenschap
binnen. De uitdaging voor Oxalis was
dus om dit feestje nog even uit te
stellen.
Beide teams wisten in het begin
van de wedstrijd de kansen te
creëren, maar het was lastig om de
korf te vinden. Na zeven minuten
kwam De Horst op een voorsprong
van 0-1. Hier had Oxalis snel een
antwoord op en het werd gelijk.
Toen brak er een periode aan waarin
er aan beide kanten niet gescoord

werd. Oxalis wist het verdedigend
goed dicht te houden, maar de vele
kansen werden niet afgemaakt.
Door slordige foutjes aan de kant van
Oxalis kon De Horst op voorsprong
komen. Zo werd de ruststand 3-1.
In de rust vertelde trainer/coach Jan
Wielink dat Oxalis verdedigend goed
stond en de dames genoeg goede
kansen kregen in de aanval. Het was
van belang om de slordige foutjes
eruit te halen en de kansen af te
maken. De Horst begon de tweede
helft sterk. De kansen die aan de kant
van Oxalis er niet invielen, werden
aan de kant van de thuisploeg wel

afgemaakt. Zo stond Oxalis na een
kwartier in de tweede helft op een
achterstand van 9-1. Maar de dames
van Oxalis waren ervan overtuigd om
niet zomaar weggespeeld te worden
en ze wisten langzaam maar zeker
vaker de korf te vinden. De kansen
vielen er in de laatste minuten goed
in en zo wisten ze nog heel knap
bij te komen tot een eindstand van
10-7. Dat was niet voldoende om het
kampioenschap van De Horst met een
week uit te stellen.
Zondag 24 maart speelt Oxalis
om 13.30 uur tegen Corridor 1 in de
Kruisweide in Sevenum.

Set Up/MVC’64
laat punten liggen
Door: volleybalvereniging Set Up/MVC’64
Voor de dames 1 van Set Up/MVC’64 uit Meerlo stond dinsdag 12 maart de inhaalwedstrijd tegen de nummer
3 Somas Activia DS 3 op het programma in de eigen sporthal in Meerlo. De uitwedstrijd in St Anthonis had twee
punten opgeleverd in een goed en degelijk gespeelde wedstrijd. Het lukte de ploeg nu echter niet om belangrijke punten te pakken in de strijd tegen degradatie. De wedstrijd eindigde in 0-4.

Trainingen van de brandstof stockcars scale 1:8 van 11.00 tot 17.00 uur

Zaterdagavond 23 maart

18.00 uur Open Limburgs Kampioenschap Electro stockcars scale 1:12

Zondag 24 maart

Europees Kampioenschap Modelstockcars scale 1:8
10.00 uur: start voorrondes - vanaf 14.30 uur alle finale wedstrijden
In de pauzes live muziek van pretband / joekskapel
Loten verkoop grote Tombola

Ald Iëzer

Alle dagen gratis entree

Het begin van de eerste set ging
gelijk op en via 6-6 en 11-11 werd het
14-14. Toen kwam er een fase waarin
Somas een sterke servicebeurt had en
Set Up/MVC’64 het antwoord schuldig
moest blijven, de pass was niet onder
controle kreeg en Somas daardoor kon
uitlopen naar 14-18. Meerlo kon niet
terugkomen in haar spel en via 16-22
werd de set met 20-25 verloren.
De tweede set werd niet goed
begonnen en het team stond al snel
op achterstand met 5-8. Via een sterke
servicebeurt van Maud Winkelmolen
kwam het combinatieteam echter
terug tot 12-13. Door een paar per-

soonlijke foutjes werd de achterstand
weer vergroot naar 14-17 maar ze
knokten zich terug en pakten zelfs een
kleine voorsprong van 20-18. Ook nu
kon er echter niet doorgedrukt worden
en profiteerde Somas hier optimaal
van door vier punten achter elkaar te
pakken, 20-22. Door enkele cruciale
foutjes werd de set toch nog onnodig
verloren met 23-25.
De derde set werd goed begonnen
met een goede servicedruk en passing. Met een tussenstand van 8-3 en
12-6 leek er geen vuiltje aan de lucht.
Maar Somas Activia kwam punt voor
punt dichterbij waardoor Set Up/

MVC’64 onzeker werd en de tegenstander zelfs helemaal liet terugkomen tot 15-15. Set Up/MVC’64 kon zich
niet herpakken en Somas Activia profiteerde opnieuw daarvan door een
voorsprong te pakken van 20-23 en
uiteindelijk ook de setwinst met
21-25.
De vierde set ging gelijk op tot 7-7.
Via 10-12 werd het 13-18 en daarmee
was het geloof om het laatste wedstijdpuntje te pakken weg. Als een
nachtkaars ging de vierde set uit met
14-25. De inhaalwedstrijd leverde jammer genoeg geen punten op in de
strijd tegen degradatie.

GRANDIOZE DEUR DAGEN Nippletwist
VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 MAART
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

MAAK KANS
OP GRATIS
GARAGEDEUR
(ZIE ONZE WEBSITE)

Garagedeuren
Zonweringen
Kunststof kozijnen

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL

Zure nederlaag Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Door het regenachtige weer was het zondag 17 maart de vraag of de wedstrijd tussen Kwiek Venlo en
Sporting ST uit Swolgen en Tienray door zou gaan. In de competitie waren wel al wat wedstrijden afgelast maar
gelukkig voor beide teams kon deze wedstrijd wel door gaan. Sporting ST verloor met 3-2.

Sporting ST begon erg slap aan de
wedstrijd. Al na 1 minuut lag de bal in
het netje, Ibrahim Assighaou schoot
feilloos binnen. Kwiek bleef daarna
doordenderen en Sporting keek toe.
Het gevolg was dat er na 5 minuten al
2-0 op het scorebord stond. Hierna
was de maat vol en besloten de
bezoekers om toch eens wat feller te
gaan spelen. Dit resulteerde ook in
wat kansjes voor de bezoekende club.
Na 12 minuten spelen kopte Jur
Janssen een voorzet perfect binnen.
Na rust herpakte Kwiek Venlo zich
een beetje. Sporting ST kon echter de
aanvallen van Kwiek redelijk makkelijk afslaan. In de 62e minuut schoot

de zojuist ingevallen Stan Theeuwen
de bal in het net. De druk op de
defensie van Sporting ST werd groter en groter. Tot ongeveer 20 meter
voor de goal kon Kwiek Venlo zonder
moeite voetballen maar daarna was
het lastig om de openingen vinden.
Totdat Kwiek Venlo Paul Jans naar
voren schoof. Met een ouderwetse
een-tweetje kwam hij vrij voor de
goal, maar kopte de bal recht in de
handen van doelman Bram Willems.
De frustratie van Kwiek Venlo nam
steeds iets meer toe. In de 83e
minuut floot de scheidsrechter voor
een overtreding op de rand van het
zestienmetergebied.

Volgens Sporting ST-aanvoerder
Tim van Rijswick werd de bal correct gespeeld en probeerde hij de
scheidsrechter dit ook mee te geven.
Als reactie hierop kwam Paul Jans
op de aanvoerder afgelopen en gaf
hem een geraffineerde “nippletwist”,
uit reflex deelde de aanvoerder een
tik uit. Dit resulteerde in een directe
rode kaart voor de aanvoerder van
Sporting ST.
In de uiterste slotfase van de
wedstrijd (89e minuut) wist Ibrahim
Assighaou namens Kwiek Venlo toch
nog de winnende treffer binnen te
schieten. Een zure nederlaag voor de
mannen uit Tienray en Swolgen.
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Set Up/MVC’64
wint tegen Uden

Autocross kampioenschap in Horst

Door: volleybalclub Set Up/ MVC’64
De dames van Set Up/ MVC’64 uit Meerlo speelden zaterdag 17 maart de uitwedstrijd tegen Saturnus/
Hendriks Coppelmans DS 2 uit Uden. Wederom een lastige uitwedstrijd tegen de nummer 5 van de ranglijst.
De ploeg kreeg de kans om zich te revancheren voor de mindere inhaalwedstrijd die ze tegen Somas had
gespeeld. Dat lukte met 1-3.
Het begin van de eerste set ging
gelijk op. Via 7-7 werd het 10-11.
Daarna nam Set Up/MVC’64 het
initiatief en pakte een paar punten
voorsprong wat resulteerde in een
tussenstand van 13-17. Het team
speelde een prima en degelijke eerste
set, bouwde de voorsprong uit naar
16-23 en won de set verdiend met
16-25. De tweede set werd minder
goed begonnen wat resulteerde in
een achterstand van 8-6 en 15-11.
Daarna herpakte Meerlo zich.
Via 20-18 knokte het team zich terug
naar 20-20 en pakte uiteindelijk de
setwinst met 23-25.

In de derde set stond Set Up/
MVC’64 continue op voorsprong.
Via 8-9 werd het 12-16 en met 19-21
leek ook de winst van de derde set
binnen handbereik. Wat in de tweede
set wel lukte, doordrukken op de
belangrijke punten, lukte nu echter
niet. Na een spannende slotfase werd
de setwinst toch nog onnodig weggegeven met 26-24. Het verlies van de
derde set had gelukkig geen invloed
op de vierde set. Set Up/MVC’64
maakte Saturnus al snel duidelijk dat
vier wedstrijdpunten mee naar Meerlo
zouden gaan. Via 9-13 en 11-14 werd
een gaatje van een paar punten

geslagen. De ploeg speelde ook deze
set met overtuiging en de wil om te
winnen en nam via 13-19 en 14-22
duidelijk afstand van de tegenstander.
De vierde set werd met duidelijke cijfers gewonnen, 14-25.
Set Up/MVC’64 deed goede zaken
in de strijd tegen degradatie en pakte
verdiend vier punten. Desondanks
blijft het spannend onderaan de ranglijst. Zaterdag 23 maart om 19.00 uur
staat de thuiswedstrijd tegen de
nummer 2 VCE/PSV DS 1 op het
programma en gaat Set Up/MVC’64
ook dan proberen om punten te pakken

Punten voor SV Melderslo
Door: voetbalclub SV Melderslo
Voor het eerste herenteam van SV Melderslo staat zondag 17 maart de zespunten-wedstrijd tegen SV Blerick
op het programma. Na een periode van wat mindere wedstrijden moest het vandaag gebeuren om nog zicht te
hebben op een verblijf in de derde klasse. En dat lukte met 3-0.
Na een kalm begin voor beide
teams was er in de 15e minuut het
eerste wapenfeit van Melderslo door
een goed schot vanaf de rand van het
zestienmetergebied op de paal van
Stan van de Pas. Na dit schot kwam
Melderslo steeds beter in haar spel en
drong het Blerick steeds verder achteruit. In de 31e minuut werd een goed
ingestudeerde vrije trap net niet
verzilverd doordat het team voor de
goal net niet scherp genoeg stond om
de bal binnen te tikken. Na gekwakkel
in de defensie van Melderslo kreeg
ook Blerick in de 35e minuut een dikke

kans om te scoren, maar de bal ging
net langs de paal. In de 38e minuut
was het zover en kreeg Melderslo loon
naar werken toen na een pass van
Stan van de Pas, Bart Verheijen met
een beheerst lobje de 1-0 liet aantekenen. Nog geen drie minuten later
was het wederom Stan van de Pas die
met een keurig schot de dwarsligger
raakte. De rebound kon helaas net niet
door Teun Peeters ingeschoten worden. Toen iedereen al aan de koffie in
de rust dacht, was het wederom Bart
Verheijen die na weer een goede pass
van Stan van uit het middenveld de

2-0 maakte. Dus ging Melderslo met
een comfortabele voorsprong de rust
in. In de tweede helft bleef Melderslo
goed knokken en was er weinig aan
het hand, want ook Blerick kon geen
vuist maken. In de 70e minuut was
het na een goede voorzet van Gijs
Coenders, Jeroen Gubbels die de
wedstrijd op slot had kunnen zetten,
maar hij tikte de bal net naast het
vijandelijke doel. Een paar tellen later
kon Martijn Kallen na een goede
corner van Jeroen Gubbels toch de 3-0
maken Melderslo en was de wedstrijd
gelopen.

ACC De Paradijsracers organiseert op zondag 31 maart een autocross
in Horst. De wedstrijden vinden plaats aan het Peeldijkje.
Dit jaar is er een een demonstratie mini-buggy’s. De minibuggy
is de voorloper op de juniorbuggy,
deelnemers zijn tussen 6 en 12 jaar
oud. Verder komen onder andere
aan de start: NK jeugdklasse, de
juniorcup, juniorbuggy en jeugdspecial, de standaardklasse tot 1300cc,
standaardklasse tot 2000cc, keverklasse en de Melderse balkenklasse.
De organisatie verwacht zo’n
150 auto’s aan de start.

ACC De Paradijsracers heeft zelf
al ruim 30 coureurs aan de start.
Er wordt gereden in drie manches. Daarna zijn de finales.
Het Peeldijkje is dat weekend aan
beide zijden tussen 9.30 uur en
18.30 uur geheel afgesloten, ook
voor fietsers en voetgangers.
Het terrein is alleen via de
Herenbosweg te bereiken.
Kijk voor meer informatie op
www.paradijsracers.nl

Overwachte ruime winst

Wittenhorst productief tegen Susteren
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Wat het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst de laatste
wedstrijden ontbeerde was het scoren. Het lukte maar niet om de
mooiste mogelijkheden te benutten. Zondag 17 maart in de moeilijke
wedstrijd tegen Sportclub Susteren lukte alles.
De ploeg van trainer Ton
Kosterman was vanaf het begin alert
en speelde meer met passie. In de
tiende minuut kon Joost van Rensch
dankbaar gebruik maken van een
goede steekpass, 1-0. Na deze
periode was het spel aan beide
kanten veel minder. De gelijkmaker
had kunnen vallen. De oranjehemden werden in het zadel en de
wedstrijd gehouden door een mindere actie van de uitploeg. Thom
Derks was er als de kippen bij om
een voorzet in het doel te werken,
2-0.
Deze tussenstand was vooraf niet
verwacht. Ineens was de spanning
weg en daardoor was de thuisclub
in de ‘winning mood’. Dit kwam tot
uitdrukking toen Joost van Rensch
uit een goede aanval de bal met een
lobje bij Thom Derks kon brengen.

De aanvaller aarzelde niet en dit
betekende dan ook de 3-0. Hiermee
werd de ruststand ook bepaald.
Na de pauze ontsprong zich hetzelfde spelbeeld. Susteren kon niet
meer en de thuisploeg schakelde
even een tandje terug. Middenvelder
Joep Beurskens zorgde ervoor dat
een mooie aanval door hem op
een mooie wijze doeltreffend werd
afgerond, 4-0. De bezoekers waren
verslagen en konden slechts een
enkele maal voor enig gevaar zorgen. Aan de andere kant zorgde
Michiel Hanssen voor de definitieve
eindstand door op zijn eigen manier
de vijfde treffer achter doelman Axel
Versloot te werken, 5-0.
Een grote zege was een feit.
Ongetwijfeld een stimulans voor de
kraker van zondag 24 maart tegen
SV Venray.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Twee contractverlengingen SV Oxalis
Korfbalvereniging SV Oxalis heeft het contract van hoofdtrainer en coach Jan Wielink met een
seizoen verlengd. Dat betekent dat Wielink ook in het seizoen van 2019-2020 trainer en coach zal
zijn van Senioren 1 en trainer van Senioren 2. Ook met Ando Steeghs wordt de samenwerking als
coach van de Senioren 2 voortgezet. Oxalis komt uit in de overgangsklasse van het dameskorfbal.

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

Voor al uw tuin- en bouwhout

20

sport

21
03

Wittenhorst
versterkt koppositie
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De voetbalvrouwen van Wittenhorst I speelden op zondag 17 maart
tegen de nummer 2 in de competitie, Keer. Met deze 4-1 winst versterkt Wittenhorst haar koppositie.
De dames van Wittenhorst waren
gebrand op een revanche tegen
Keer. In Cadier en Keer verloor
Wittenhorst haar enige wedstrijd en
werd Nina Janssen aan een blessure
geholpen. Door deze spanning was
er een foutje achterin bij Wittenhorst.
Er volgde een mooie voorzet en de
bal werd door de spits knullig binnengewerkt, 0-1.
Na dit doelpunt ging de knop
meteen om bij de oranje zwarten. Nog geen twee minuten later
scoorde Ymke Wagemans op aangeven van Sanne Janssen. Dit doelpunt gaf vertrouwen aan het team
en niet kort daarop kwamen de
Wittenhorster dames ook op voorsprong. Nu was het Janssen die
scoorde op aangeven van Carin
Vissers. Nog geen tien minuten later

Kinderen halen
Superspetters-diploma
Wethouder Han Geurts van gemeente Horst aan de Maas reikte zaterdag 16 maart de eerste vier diploma’s uit
van Superspetters, een nieuwe manier van zwemlesgeven van zwemvereniging HZPC uit Horst.

maakte Wagemans haar tweede
van de dag. Bij Wittenhorst liep het
lekker en moest dat bekopen met
overtredingen door de bezoekers
uit Cadier en Keer. Tijdens de eerste
helft deelde de scheidsrechter dan
ook twee gele kaarten uit. Op slag
van rust liep Wittenhorst verder uit.
Wagemans maakte haar hattrick
compleet en schoot de 4-1 tegen de
touwen.
Na rust kwam Keer goed uit de
startblokken. Ze creëerden direct
een kans en de aanvaller kwam oog
in oog met keepster Sanne de Boer,
maar wist haar kans niet benutten.
Er volgde een rommelige tweede
helft. Wittenhorst verzuimde verder
uit te lopen en de bezoekers moesten regelmatig overtredingen maken
om de aanvallen te stoppen.

SV Melderslokorfbalsters
handhaven zich in
Hoofdklasse
Door: korfbalclub SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 17 maart thuis
tegen KV Rooi uit Sint-Oedenrode. De wedstrijd werd gespeeld in
sporthal De Kruisweide in Sevenum. De eindstand was 20-15.
SV Melderslo begon erg goed aan
de wedstrijd. Het kwam meteen op
een 2-0 voorsprong. KV Rooi herstelde echter snel en kwam terug tot
2-2. Daarna bleef SV Melderslo in
eerste instantie dominant. De ploeg
kwam met 7-3 voor te staan, maar
daarna zakte het vooral verdedigend
wat in. Scoren lukte wel nog steeds
erg goed, maar door verdedigende
fouten en scherpte aan de kant van
KV Rooi, wist de uitploeg de voorsprong vlak voor rust over te nemen.
In de rust was de stand 12-13.
Na rust kwam SV Melderslo veel
sterker uit de kleedlokalen. Het team
stond verdedigend nu als een huis,
hoewel het in eerste instantie wel uit

Spelenderwijs zwemmen

HZPC startte in 2017 met met deze
pilot. Hierbij halen kinderen aan het
eind van het zwemtraject één
diploma, ABC in één. Spelenderwijs,
zonder kurken of bandjes leren de
kinderen zwemmen.” De eerste vier

kinderen hebben nu hun diploma
behaald. Toen de kinderen gevraagd
werd of ze naar zwemles gingen
zeiden twee jongens: “Nee, we gaan
spelen in het water.”
Wethouder Geurts heeft op zater-

dag 16 maart de kinderen van de
pilotgroep Superspetters bij HZPC
gefeliciteerd met hun ABC-diploma. Hij
benadrukte het plezier in het zwemmen en de zwemveiligheid die bij
Superspetters aanwezig is.

bleef met de doelpunten. De kansen
werden echter wel gecreëerd en de
ploeg straalde veel meer vertrouwen
uit.
Met nog iets meer dan tien
minuten te spelen had SV Melderslo
de achterstand dan ook verdiend
weggewerkt en stond er een stand
van 15-14 op het scorebord. Daarna
was het tijd voor een eindsprintje
van de thuisploeg. Er werd nu wel
zorgvuldig omgegaan met de kansen
en SV Melderslo speelde de wedstrijd
rustig uit. De eindstand was 20-15 en
met de twee punten die SV
Melderslo door deze overwinning bij
mag schrijven, is handhaving in de
hoofdklasse een feit.

Budoclub naar NK
Bij besteding vanaf
€ 50,- ontvangt u
een gratis cadeau!

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Door: Budoclub Horst
De Limburgse judokampioenschappen onder 15 jaar vonden zondag 17 maart plaats in
Roermond. Vanuit Budoclub Horst deden er drie judoka’s mee: Jessy Janssen, Guus Theunissen en Fer
Deriks. Ze streden alle drie om een podiumplek. Jessy strandde voor de finales in zijn zware poule
onder 55 kilogram. Guus (onder 34 kilogram) en Fer (onder 38 kilogram) haalden echter beiden de
finale. Guus werd knap tweede. Fer lukte het om met de hoogste score kampioen van Limburg te
worden. Beide heren mogen nu naar de Nederlandse kampioenschappen op zaterdag 6 april waar ze
Limburg mogen vertegenwoordigen.
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Expositie Magot
van den Ochtend
In de bibliotheek in Horst is van vrijdag 22 maart tot en met donderdag 18 april een expositie keramiek te zien van Margot van den
Ochtend. De expositie is te bekijken tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.
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Workshop cyanotypie in
Kantfabriek
De workshop ‘Cynotypie Blauwer
dan blauw’ wordt op zaterdag
30 maart gegeven in museum de
Kantfabriek in Horst. Carola Mokveld
zal deze workshop geven. Het duurt
van 10.00 tot 16.00 uur.
Cyanotypie is een fotografisch
proces waarbij na ontwikkeling een
cyaan-blauwe afdruk ontstaat. Het
proces gebruikt twee chemicaliën.
Als deze twee stoffen worden blootgesteld aan sterk licht, veranderen ze in
pruisisch blauw. Na spoeling met
water blijft er een blauwe kleur achter,
waarop de afbeelding in witte lijnen is
weergegeven. De workshop wordt
gegeven op zowel papier als op stof.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Verplaatst wegens ziekte

Marlijn Weerdenburg in
Grubbenvorst
Marlijn Weerdenburg staat zaterdag 23 maart in theater De Baersdonck in Grubbenvorst. De zangeres,
actrice en presentatrice zou eigenlijk op 15 februari al te zien zijn bij Kukeleku, maar moest toen verstek laten
gaan wegens ziekte. De voorstelling begint om 20.15 uur.

Margot van den Ochtend is
afkomstig uit Grubbenvorst en is de
dochter van een creatief bloemist.
Creativiteit zit in haar genen. Van
jongs af aan is ze bezig geweest met
bloemsierkunst, schilderen, fotograferen en kleien.
Tijdens haar werk in de zorg is ze
een opleiding bezigheidstherapie
gaan volgen. Dat leidde tot de
‘verslaving’ voor klei. Ze heeft veel

cursussen en workshops gevolgd bij
diverse beeldend kunstenaars, onder
andere bij de Tiendschuur.
Uiteindelijk is ze zelf les gaan geven.
“Als je eenmaal met klei in
aanraking bent gekomen, laat
deze fascinatie je niet meer los. Er is
steeds meer te ontdekken. Een onuitputtelijke hobby waar ik veel plezier
aan beleef”, aldus Margot van den
Ochtend.

Smid in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo is zondag 24 maart de
smid aan het werk. Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot
17.00 uur.
De Paloma’s zijn aanwezig voor
een muziekoptreden. Bezoekers
kunnen ook de nieuwe expositie “De
kracht van 16 dorpen” bezoeken. Het
gaat om de zestien dorpen van de

gemeente Horst aan de Maas die
zich middels deze expositie presenteren in het kader van het 800-jarig
bestaan van Horst. Kijk voor meer
informatie op www.delocht.nl

Oogsttijd in Meterik
Het project ‘800 jaar oogsttijd’ in Meterik geeft het hele jaar
door een beeld van ploegen tot oogst door de eeuwen heen. Zondag
24 maart is de start bij molen Eendracht maakt Macht in Meterik.
Hoe ploegde en zaaide de boer
door de tijd heen en hoe groot is het
contrast met de machines van nu?
Hoe de wereld van de boer zich
ontwikkeld heeft om het graan voor
ons brood te kunnen verbouwen,
wordt door het project volgens de
organisatie van Horst aan de Maas
800 in één ogenschouw duidelijk.
Het land wordt zondag 24 maart
bewerkt volgens een aantal historische gegroeide technieken: van één
paard (pk) met een ploeg tot een het

grote geweld van een tractor met
meer dan 100 pk met zes ploegen.
Daarna wordt het eggen en zaaien
volgens hetzelfde procedé uitgevoerd. Het ploegen duurt ongeveer
twee uur. Het eggen en inzaaien elk
ongeveer een uur.
In het bakhuis van de molen
wordt brood gebakken. Het programma begint om 12.00 uur en
duurt tot 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas800.nl

Marlijn Weerdenburg brengt deze
avond haar show Marlijn Zingt. Voor
deze voorstelling vroeg de zangeres
haar lievelingsmuzikanten en -schrijvers om nieuw werk voor haar te

schrijven. Zo komen liedjes van onder
meer Paul Acda, Daniël Lohues en
Bertolf voorbij. Aangevuld met covers
van artiesten als Sia en Herman van
Veen. Organisatie Kukeleku laat weten

dat bezoekers die al in het bezit waren
van tickets voor de eerste datum, met
diezelfde kaartjes terecht kunnen op
zaterdag 23 maart. Kijk voor meer
informatie op www.kukeleku.com

Duizendpoot

Nieuwe dirigent harmonie Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst heeft Geert Mooren aangesteld als nieuwe dirigent. Geert Mooren is voor
diverse andere muziekgezelschappen actief.
Geert Mooren werd geboren in
Meerlo en studeerde na een opleiding
aan de Pedagogische Academie
(PABO) te Venlo,trompet en
Hafa/orkest directie aan het
Brabants Conservatorium Tilburg.
Vanaf 1985 dirigeert hij verschil-

lende harmonie en fanfarekorpsen en
behaalde met deze korpsen diverse
promoties en provinciale en landelijke
kampioenstitels.
Hij is dirigent van Harmonie
Semper Unitas Sambeek
(Concertdivisie), Symfonisch

Blaasorkest Drunen en Fanfare de
Vriendenkring Overloon. Als freelance dirigent is hij ook actief bij
symfonieorkesten en dirigeerde
onder andere het Philharmonie Zuid
Nederland. Kijk voor meer informatie
op www.harmonievanhorst.nl

De afgelopen jaren is gebleken dat we uit ons jasje
aan het groeien waren. Daarom zijn we verhuisd
naar een groter pand, zodat we u nog beter
van dienst kunnen zijn.

OFFICIËLE OPENING
NIEUWE LOCATIE

zaterdag 23 maart van 10.00 - 12.30 uur

Gebr. van Doornelaan 23a, 5961 BA, Horst • www.thijssen-gubbels.nl
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Agenda t/m 28 maart 2019
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Expositie Margot van den Ochtend
t/m 18 april

IQuizut quizavond

Beurs Mamaloe

Tijd: 18.30-23.30 uur
Organisatie: IQuizut Meerlo
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Mamaloe Sevenum
Locatie: Schatberg Sevenum

Borduurcafé

Optreden Call to Rise

Open tuin

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

Tijd: 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuincentrum Jenniskens Hegelsom

Schoelie Presents

Kögel & Kunst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 19.30-01.00 uur
Organisatie: OLS Sevenum
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Ploegen & zaaien door de eeuwen
Horst aan de Maas 800

Flower Power Feestcafé

HalfvastenQuiz

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Breurs Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: openingstijden bieb
Organisatie: BiblioNu Horst
Locatie: bibliotheek Horst

Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: Oogsttijd
Locatie: Schadijkerweg tegenover de Meterikse
molen Meterik

Expositie Kunstcollectie WV
van Wittenhorst
Horst aan de Maas 800
Tijd: 14.30 uur
Locatie: kasteel Huys ter Horst Horst

Optreden Fishnet Stockings

Marlijn zingt

Optreden The Three Amigos

Tijd: 22.00 uur
Locatie: muziekcafé de Buun Horst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Kukeleku Horst
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Tijd: 17.00-20.00 uur
Locatie: muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Optreden Steve French + August

Albumpresentatie ‘Outside the
Dream’ No Man’s Valley

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

za
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Tijd: 21.00 uur
Organisatie: No Man’s Valley
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Workshop Songwriting door Stef
Classens

Statler & Waldorf kwis

Workshop soluvlies
Tijd: 10.00-12.30 uur
Locatie: museum de Kantfabriek Horst

zo
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Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 14.30-17.30 uur
Organisatie: De OnderwijsWerkplaats
Locatie: Dendron College Horst

E.K. Indoor Modelstockcar
Tijd: 07.00-17.15 uur
Organisatie: SRP de Peeldrivers
Locatie: Mèrthal Horst

Limburgs Championship Longtrack

Vogelmarkt

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: SRP de Peeldrivers
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: vogelvereniging Gevleugelde Vrienden
Wanssum e.o.
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Bij Lozeman kunt u terecht voor een compleet aanbod
machines voor tuin- en gazononderhoud. Met een
grasmaaier van de merken Cub Cadet, Jonsered,
Grasshopper, Gianni Ferrari of Ambrogio kiest u voor
kwaliteit en een geweldig eindresultaat.

Kinderworkshop ‘Blij Paasei’

Marktplaatsbijeenkomst
Tienerscholen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: pretcafé de Beurs Horst

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: De Muzikantine
Locatie: OJC Niks Horst
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Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | T: 077-4632341 | www.lozeman.nl

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

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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
22 t/m 28 maart 2019
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 27 maart de workshop Blij Paasei. De workshop
begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De creatieve cursus is speciaal voor kinderen.

Broekhuizenvorst

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Huisartsenpost

Paasei versieren bij
museum de Kantfabriek

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Het is geen echt ei wat wordt
geschilderd. Een ei van piepschuim
wordt met lapjes stof bekleed.
Dat wordt op een speciale manier

tijdens de workshop gedaan.
Daarna kan het ei nog opgeleukt
worden met kralen, pailletten en lint.
Daarna mag het gemaakte paasei mee

naar huis. De workshop is voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Punkshow in OJC Walhalla
In OJC Walhalla in Sevenum wordt op vrijdag 22 maart het evenement Schoelie Presents: Cenobites gehouden.
De avond begint om 20.00 uur in de Sevenumse soos.
Er staan verschillende bandjes
gepland deze avond. Cenobites uit
Rotterdam komt een punkshow
neerzetten. Sinds 1994 spelen deze
mannen over de hele wereld. Van Sao
Paulo tot nu in Sevenum.

Ze spelen een rauwe mix van punk
en psychobilly. Cenobites zal deze
avond vergezeld worden door SFD.
Zij hebben een muziekstijl van hardcore punk en grind ’n roll. Zij speelden
ook op Prilpop 2018. Ook is er een

optreden van de Jeugd. Niet te vergissen met de andere band de Jeugd van
Tegenwoordig. De avond begint om
20.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.ojcwalhalla.nl

Expositie Willem Vincent
Kasteel Huys ter Horst opent in samenwerking met 800 jaar Horst een tentoonstelling in Kasteel Huys ter
Horst in Horst. De expositie heet Schilderijen van Willem Vincent. De opening vindt plaat op zondag 24 maart.
De ontvangst begint om 13.00 uur.
Daarna volgt er een presentatie over
de schilderijen en is om 14.30 uur de

expositie geopend voor publiek. Om
17.00 uur is de middag klaar. Er worden meerdere schilderijen getoond

van Willem Vincent, heer van
Wittenhorst. Voor meer informatie,
kijk op www.horstaandemaas800.nl

Autobedrijf

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

www.ikzoekeenCONTAINER.nl
077-320 9700
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€200,- K TOT
ORTING!

7

9

KG

KG

1600
T/PM

849,-

619,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

150,-

-/-

*

649,-

GRATIS
BEZORGD!

120,-

499,-

GRATIS
BEZORGD!

* Na €50,- cashback via Siemens

Wasmachine / WM16O5C2

Wasdroger / DV70M5020IW

• A+++-30% • 9 KG • 1600 t/pm
• Anti-vlekken systeem • speedPerfect
• iQdrive motor met 10 jaar garantie

• Warmtepomp • A++ • 7 KG
• OptimalDry-technologie
• ProSteam zorgt voor minder kreukels in uw was

UW OUDE APPARAAT IS NU TOT WEL

€200,- WAARD!

Wist u dat de hoogste energiekosten in een huishouden zijn toe te wijden aan wasmachines en wasdrogers? Deze apparaten zijn verantwoordelijk voor ca. 20% van het totale energieverbruik! Door over te stappen op een moderner, energiezuiniger apparaat kunt u dus ﬂink
besparen op uw energierekening. EP:Tummers heeft de komende weken een unieke en spectaculaire inruilactie. Wanneer u uw oude,
energievretende apparaat inlevert ontvangt u inruilkorting op een nieuw apparaat. Deze korting kan oplopen tot maar liefst €200! U
ontvangt zelfs inruilkorting bij inlevering van niet-werkende apparaten. Daarnaast staan de specialisten van EP:Tummers voor u klaar
met deskundig advies over welk apparaat het beste in uw huishouden past en hoe u nog meer op uw energiekosten kunt besparen.

Tummers

7

NIEUW!

winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

