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Ploegen en oogsten
Bij molen Eendracht Maakt Macht in Meterik vond zondag 24 maart de start plaats van het project 800 jaar oogsttijd. Gedurende het jaar wordt de hele cyclus van
ploegen tot oogsten in beeld gebracht. Het project maakt deel uit van Horst aan de Maas 800. Zondag 24 maart werd gestart met het eerste deel: ploegen en zaaien.
Zondag 11 augustus volgt dan de oogst, waarna op zondag 6 oktober, tijdens de Nationale Molendag, wordt gedorst.

Mogelijk vier startershuurwoningen

De Griendtsveense parochieraad heeft in overleg met het kerkbestuur van de federatie een werkgroep
opgericht om een nieuwe bestemming te vinden voor het klooster. Het klooster werd al een tijd niet meer
bewoond, maar staat sinds vorige week officieel leeg. Het idee dat er nu ligt, is om in het klooster vier startershuurwoningen in te richten.
De werkgroep heeft op donderdag 7 maart voor het eerst bij elkaar
gezeten en heeft toen verschillende
ideeën voor een nieuwe bestemming voor het klooster naast elkaar
gelegd. Het pand werd voorheen
bewoond door pastoor Ben Faas,
die eind vorig jaar wegens gezondheidsklachten stopte. Van alle ideeën

werd het idee om er startershuurwoningen in te maken door de werkgroep bovenaan geplaatst. Dat plan
is een week later ook in de dorpsraad
besproken en ook daar werd er positief
op gereageerd. Het idee erachter is dat
jonge mensen zich makkelijker moeten kunnen vestigen in Griendtsveen,
om zo de vergrijzing van het dorp

tegen te gaan. Momenteel is dat
door krappe woningmarkt echter
niet zo makkelijk. “Er zijn in het dorp
een aantal starters bij wie er wel
behoefte bestaat voor een dergelijk
initiatief”, vertelt Her Knapen van de
parochieraad.
Lees verder op pagina 03
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FAMILIE PAASBRUNCH

Eerste Paasdag vanaf 11:00 uur
Tweede Paasdag vanaf 11:00 uur

parkhotelhorst.nl

Nieuwe bestemming
Griendtsveens klooster

FAMILIE PAASDINCH
Eerste Paasdag

vanaf 17:00 uur

PAAS KEUZEMENU
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€ 27,50
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‘Het is niet alleen maar
mooi zijn en lachen’
De 16-jarige Naomi Dijckmanns uit Horst is één van de finalisten van Miss Beauty of Limburg, in de categorie
Miss Teen. Samen met twaalf andere meiden strijdt ze op 10 mei in Venlo om de kroon. De provinciale winnaressen dingen uiteindelijk mee naar de titel Miss Beauty of the Netherlands.
Miss Beauty of the Netherlands is
een missverkiezing met twaalf provinciale voorverkiezingen en provinciale
missen. De verkiezing kent uiteindelijk
drie winnaressen in drie categorieën:
Miss Beauty of the Netherlands en
Miss Intercontinental Netherlands
(19 tot en met 26 jaar) en Miss Teen
of the Netherlands (15 tot en met
18 jaar). In deze laatste categorie is
Naomi een van de dertien provinciale
finalisten. Zelf omschrijft Naomi zich
niet als een typisch meisje-meisje dat
graag voor de spiegel zit en veel op
hoge hakken loopt. Ze volgt de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters en
Koen Linssen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl

aan de Gilde Instituut voor Veiligheid
in Roermond en wil daarna door naar
de politieacademie. “Die droom heb ik
al van jongs af aan”, zegt ze. “De weten regelgeving vind ik heel interessant. Het liefst wil ik later hoofdagent
worden.”
Een klasgenote attendeerde haar
enige tijd geleden op de missverkiezing. Zij was zelf vorig jaar Miss Teen
of Limburg en is dit jaar finaliste Miss
Beauty of Limburg. Naomi: “’Of dat
niet iets voor mij was?’ vroeg ze. In
eerste instantie zag ik het niet zo zitten, zo’n verkiezing. Ik was een beetje
bang dat er zo’n jaloerse sfeer zou
zijn. Uiteindelijk heb ik me toch aangemeld en werd ik uitgenodigd voor
de castingdag in Kerkrade. Er was
een ronde in avondjurk en in bikini
en een gesprek met jury. Toen ik daar
eenmaal stond, was ik helemaal niet
zenuwachtig. ‘Laat het maar gewoon
komen’, dacht ik. Ik merkte dat de jury
het vooral erg leuk vond dat ik politieagent wil worden. Uiteindelijk was
ik de eerste die te horen kreeg dat ze
door was.” Waar ze in eerste instan-

tie wat huiverig voor was, jaloerse
meiden die elkaar de overwinning niet
gunnen, blijkt heel erg mee te vallen.
“Ik heb al veel nieuwe vriendinnen
gemaakt. Er bestaat een beetje het
voordeel dat een missverkiezing een
vleeskeuring is, maar dat is het juist
helemaal niet. Het gaat om beauty en
brains. Het is niet alleen maar mooi
zijn en lachen. Ik leer er ook veel van.
Bijvoorbeeld hoe ik voor een groep
mensen moet praten. Het geeft me
meer zelfvertrouwen.” Aan de verkiezing is ook een goed doel gekoppeld,
de LINDA.Foundation, dat geld inzamelt voor gezinnen die het financieel
zwaar hebben. De komende weken
heeft Naomi nog een druk programma
voor de boeg. Om stemmen te genereren, 20 procent van de uitslag wordt
bepaald door sms-voting, is ze volop
bezig met promotie. Daarnaast heeft
ze nog enkele trainingsdagen voor de
boeg. “Ik had nooit verwacht dat ik
zover zou komen”, zegt ze. “En natuurlijk hoop ik dat ik win.”
Kijk voor meer informatie op missbeautynetherlands.com

Drugslab in Evertsoord
De politie heeft op maandag 25 maart in Evertsoord een bewoner uit Evertsoord aangehouden waar in zijn woning een drugslab werd aangetroffen. Alle materialen en grondstoffen zijn in beslag genomen.
Politie Limburg deed een
onderzoek naar de woning.
Maandagmiddag troffen ze het
drugslab aan waarna diezelfde

avond de man werd aangehouden. De
medewerkers van de LFO, Landelijke
Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen,
hebben daar de aangetroffen spul-

len geïnventariseerd. Ook werden er
enkele metingen gedaan. Het drugslab
was niet meer in werking. Uit onderzoek moet blijken welke soorten drugs

geproduceerd zouden gaan worden.
De bewoners i inmiddels overgebracht naar het politiebureau waar
hij zal worden gehoord.

Inbraak in Broekhuizen
De politie in Horst heeft donderdag 21 maart een inbreker op heterdaad aangehouden in een woning aan de Genenberg in Broekhuizen.
Op Facebook schrijft de politie dat op donderdag 21 maart een
insluiping heeft plaatsgevonden aan

de Genenberg. “De verdachte is kort
hierna door de politie op heterdaad
aangehouden voor poging tot diefstal

in een woning en huisvredebreuk.”
De politie is op zoek naar getuigen van
de inbraak.

Zij kunnen contact opnemen via
0900 88 44 onder vermelding van
procesnummer 2019043488.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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Mail naar info@bakkerijbroekmans.nl
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Plannen voor speelbos speeltuin Tienray
In Tienray vond op zaterdag 23 maart bij de NL Doet-actie van speeltuin ’t Speulhuukske de kick-off van het
‘Speulbos’ plaats. Een grote groep dorpsbewoners kwam helpen om de huidige speeltuin op te knappen en het
bosgebied erachter klaar te maken voor de start aan dit speelbos. Ook werd de tussenstand van de crowdfundingsactie bekendgemaakt: de teller staat op 650 euro.

Het project van de Tienrayse
speeltuin is geselecteerd voor
Kern met Pit. Volgens Anke Tacken,
bestuurslid van de speeltuin, is dat
niet zo gek. “Je merkte echt de betrokkenheid vanuit het dorp vandaag”,
zegt ze. “Er waren echt veel mensen op de been vandaag om te helpen. Daaruit blijkt dat het echt leeft
in het dorp.” De plannen voor het
Speulbos zijn ontstaan vanuit het
Tienrayse kinderpanel, dat zich samen
met de dorpsraad heeft gebogen
over de bestemming van de speeltuin. Tacken legt uit: “Het bosgebied
achter de speeltuin wordt verdeeld
in drie delen. Het eerste deel is het
Kabouterbos, dat is echt voor de kleine
kinderen. Er komen deurtjes in bomen,
een winkeltje waar kinderen dennenappels kunnen verkopen en een
grote troon waar ze op kunnen spelen. Het tweede deel is het Huttenbos,
waar allerlei voorzieningen komen
om hutten te bouwen. Het derde deel
is het Klimbos. Daar komt een grote
boomhut met een touwenparcours.”
Om het te realiseren, is er geld
nodig en daarom is de commissie
van het Speulbos begonnen met een
crowdfundingsactie. Het doel is om
2.100 euro op te halen. Tijdens de

NL Doet-actie werd de eerste tussenstand hiervan bekendgemaakt.
De teller staat op 650 euro. Naast de
crowdfundingsactie moet er via fondsen het een en ander binnenkomen.
Ook wordt er op zaterdag 2 april een
Sponsor-doe-dag gehouden. Tacken:
“Er komt dan een kettingzaaghoutkunstenaar, er worden kabouters
geknutseld en kinderen kunnen worden geschminkt. Daarmee hopen we
ook nog wat geld binnen te slepen.”
Ook vanuit het kinderpanel wordt er
nog het een en ander georganiseerd.
“Er zijn plannen voor een klusweek
en er is een cupcaketeam op de been,
dat cupcakes bakt en verkoopt voor
dit doel.”

‘Kabouterbos vóór einde
2019 opgeleverd’
Tacken hoopt dat het Kabouterbos
vóór het einde van dit jaar op te leveren. “Oktober, november, dat is het
doel”, zegt ze. “Daar willen we ook zo
veel mogelijk zelf aan doen. Wat het
Huttenbos en het Klimbos betreft,
die toestellen moeten natuurlijk via
de officiële weg worden geplaatst.
We hopen dat deze twee delen over
ongeveer een jaar klaar zijn.”

Vervolg voorpagina

Nieuwe bestemming Griendtsveens klooster
Een architect is momenteel al
aan het kijken of en op welke manier
deze nieuwe bestemming voor het
klooster gerealiseerd kan worden.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om van het klooster een huis
te maken waar vier jonge mensen
of gezinnen kunnen wonen op basis
van een betaalbare huur. Zij kunnen daar dan tijdelijk, tot een maximum van een x aantal jaar, huren en
in de tussentijd uitkijken naar een
kavel of een bestaand huis dat in die
periode te koop komt. Volgens de
werkgroep past dit idee in de wens
om het dorp te verjongen en jongeren de mogelijkheid te bieden
in Griendtsveen te blijven wonen.
Ook een ongewenste demografische
ontwikkeling, vergrijzing van het

dorp, wordt zo tegengegaan. De haalbaarheid van een lichte verbouwing
van het pand wordt nu onderzocht.
Knapen: “Het is een Rijksmonument,
dus we kunnen er niet zomaar iets
van maken.”
Deze plannen worden momenteel dus onderzocht, maar de werkgroep houdt ondertussen haar deuren
niet gesloten voor andere ideeën.
“Wij staan in principe erg positief
tegenover het idee, maar we vinden ook dat de mensen uit het dorp
hier nog inspraak in moeten hebben. Ook anderen moeten hierover
een mening kunnen geven”, aldus
Knapen. “Mensen met andere ideeën
kunnen die in de komende weken
daarom nog steeds bij de werkgroep
neerleggen.”

Heerlijk ontbijten bij La Piazza
Leurs voor maar

€3,50
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‘We zien aope’

Grubbenvorster revue verhaalt over
hotel Breidenbach
‘We zien aope’ is de naam van de vierde revue die Grubbenvorst op de planken brengt. De schrijvers doken
hiermee in de bewogen geschiedenis van hotel Breidenbach.

Deze nieuwe Grubbenvorster
revue brengt de historie van hotel
Breidenbach tot leven en vertelt
daarnaast het verhaal van een familie die naar Frankrijk wil emigreren
en haar afscheidsfeest in het hotel
houdt. Het verhaal is van de hand van
Wiel en Miriam Wijnen. Deze laatste
neemt ook de regie voor haar rekening. Het idee voor de revue ontstond

zo’n anderhalf jaar geleden. “Dat was
na de Witte Dame-feesten”, vertelt
pr-verantwoordelijke Wim Seegers.
“Toen werd al snel besloten dat we in
2019 weer een revue zouden brengen.” Voorwaarde bij elke revue is dat
het dorp onderwerp van het verhaal
is. Deze keer doken de schrijvers in
de historie van hotel Breidenbach,
tegenwoordig In de Witte Dame.

Wiel Wijnen: “Het hotel is sinds de
opening in 1885 regelmatig van eigenaar gewisseld. De laatste jaren is het
echt een middelpunt van het dorp
geworden. Een plek waar veel mensen komen. We vonden het een goed
onderwerp voor een verhaal.”
Voordat er een hotel in werd
gevestigd, deed het pand eerst dienst
als bakkerij en winkel en was het in

eigendom van een familie Fleuren.
In het klooster in Grubbenvorst verbleven eind negentiende eeuw veel
Duitse meisjes, omdat van de Duitse
regering in die tijd geen roomskatholiek onderwijs gegeven mocht
worden. Het dorp kende toentertijd
één pension, dat echter te weinig
ruimte had voor al die familieleden
die op bezoek wilde komen. Zuster
Anastasia zag een kans voor haar zuster en schoonbroer die in Duitsland
woonden. Miriam: “De zus van zuster Anastasia, Theresia, was getrouwd
met Robert Breidenbach. Dit was een,
volgens bronnen, verarmde landbouwer met weinig geld. De broer van
Anastasia woonde ook in Duitsland
en was pastoor. Bedacht werd dat de
pastoor de bakkerij zou kopen waarna
Robert en Theresia er vervolgens een
hotel in konden beginnen.” In de loop
der jaren verwisselde het hotel diverse
keren van eigenaar en naam. “Uit de
geschiedenis hebben we een aantal
scènes gekozen voor ons verhaal en
daar natuurlijk ook onze eigen draai
aangegeven. We hebben er lustig
op los gefantaseerd”, zegt Miriam
lachend. “De mensen moeten het dan
ook met een korreltje zout nemen”,
vult Wim aan. Aan bod komen onder
andere het bezoek van prins Bernard
in 1979 en een oudjaaravond in de
jaren 80 die, zonder al te veel van het
verhaal te verklappen, voor de toenmalige eigenaar wat minder rooskleurig verloopt. Tegelijkertijd wordt
het verhaal verteld van een gezin

uit Grubbenvorst dat naar Frankrijk
wil vertrekken. Wiel: “Denk aan een
‘Ik vertrek-verhaal’. Zij houden hun
afscheidsfeest bij Breidenbach, alleen
wil een oom van de familie absoluut
niet komen. Uiteindelijk komen de
twee verhalen samen en blijkt wat
er speelt.” Er doen zo’n honderdvijftig mensen voor en achter de schermen mee aan de revue. “We hebben
veel nieuw talent. Ik denk dat er zo’n
30 procent van de vorige revue meedoet en de rest voor het eerst”, geeft
Wim aan. “Wat leuk is, is dat sommige
mensen speciaal naar Grubbenvorst
terugkomen om mee te doen. Er is
ook een achtjarig meisje dat thuis
Nederlands spreekt en voor de revue
dialect heeft leren praten”, zegt
Miriam. “We zijn in juni begonnen met
schrijven en hebben toen een auditie
gehouden. Iedereen die auditie heeft
gedaan, heeft een rol gekregen.”
De spelers worden aangevuld met een
livecombo. Bij enkele liedjes worden
zij aangevuld met het Grubbenvorster
Mannenkoor en het smartlappenkoor
Huûr Ôs. De voorstellingen vinden
plaats in gemeenschapshuis ’t Haeren.
Miriam: “In ons decor maken we
gebruik van een digitale achterwand,
waarop onder andere filmpjes en
vlogs te zien zijn.” “Het is een revue
die ook leuk is voor mensen die niet
uit het dorp komen”, vult Wiel aan.
‘We zien aope’ is te zien op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 mei.
Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.grubbenvorsterrevue.nl

Blues- en rockband

Vendetta Drive op Nirwana Tuinfeest
De Horster band Vendetta Drive wist onlangs een plekje te veroveren op het Nirwana Tuinfeest in Lierop. “Het
is voor ons de manier om aan te geven dat we klaar zijn om op festivals te spelen”, aldus de band.

Vendetta Drive werd in 2016
opgericht en kreeg haar vuurdoop op
de bühne tijdens de voorronde van

Nu of Nooit een half jaar geleden.
De vier leden, Joep Hoebers (zang),
Rens Coenen (drums), Ray Groothuis

(Hammond) en Luc Verdellen (basgitaar), zijn echter geen onbekenden in
de muziekwereld. Rens, Luc en Ray

speelden al langer samen in een band
en kwamen, op zoek naar een nieuwe
zanger, in contact met Joep. Het klikte
en ze besloten met z’n vieren een
nieuwe blues en rock band te vormen:
Vendetta Drive. Verdellen: “We wilden niet met de oude sound doorgaan,
maar iets van 0 af aan beginnen.”
Daarna duurde het nog zo’n twee jaar
voordat de band haar eerste optreden
had. “We willen dingen niet overhaast
doen”, zegt Coenen. “We weten uit het
verleden dat we dan niet altijd tevreden zijn met het resultaat. We wilden
eerst onze eigen sound goed ontwikkelen.” Vendetta Drive speelt alleen
eigen nummers. En dat was even wennen voor zanger Joep Hoebers. “Ik heb
in tegenstelling tot de anderen met
name in coverbands gespeeld. Het
is een mooie uitdaging om ervoor te
zorgen dat onze verschillende muziekachtergronden één geheel worden.”
Verdellen: “Joep en Ray houden ‘riffjes-dagen’ waarbij ze dingen uitproberen.” Hoebers vult aan: “Die ideeën
leggen we dan voor aan de andere
twee en vervolgens mag iedereen
daar weer zijn mening over geven.
We zorgen daarbij dat in alle nummers
ruimte is voor elk instrument.”
Met de eerste nummers werd
een demo gemaakt, die werd inge-

stuurd naar verschillende bandwedstrijden. Tot hun verbazing resulteerde
dit in hun eerste optreden tijdens de
voorronde van Nu of Nooit. Coenen:
“Dat was de eerste keer dat we ons
oefenhok uitkwamen. Dat was de
kick-off. ‘Nu gaan we vlammen’, zeiden we.” Er volgde onder andere een
optreden in Paradiso in Amsterdam
en nadat ze de finale haalden van de
PeelRockRally, staan de vier nu dus in
augustus op het Nirwana Tuinfeest,
met op het affiche namen als
Heideroosjes en Pennywise. “Een wedstrijd winnen waar het niveau zo hoog
ligt, dat is toch wel een kroontje op
ons werk”, meent Coenen. Hoebers:
“We hebben echt een supervet optreden gegeven tijdens de finale. Het
voelde helemaal niet als een wedstrijd.” Verdellen: “We hadden de band
aangevuld met blazers en dat willen we straks in augustus ook doen,
samen met backing-vocals. Het is voor
ons de manier om aan te geven dat
we klaar zijn om op festivals te spelen.” En wat staat er verder nog op
hun wensenlijst? “Misschien een EP
opnemen”, zegt Coenen. “En een leuke
clubtour zou perfect zijn.” Ray: “Laatst
zei een band: ‘we mogen optreden in
Paradiso’. En ik dacht, daar hebben wij
al gespeeld. Hoe vet is dat?”
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Opkomstpercentage 55,92 procent (2015: 47,52 procent)

Provinciale Statenverkiezingen
Limburg 2019
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CDA blijft grootste, Forum voor Democratie
winnaar in Horst
Net als in de rest van Nederland heeft nieuwkomer Forum voor Democratie ook in Horst aan de Maas hoge
ogen gegooid tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart. Zij werd tweede achter het CDA
met 13,1 procent van de stemmen.
In totaal brachten 18.260 van de
32.712 kiesgerechtigden hun stem uit.
Dat is een opkomstpercentage van
55,9 procent tegenover 47,5 procent in
2015. Daarmee volgde Horst aan de
Maas ook de landelijke trend. Grote

winnaar in deze gemeente is het CDA.
Al moest zij wel inleveren ten opzichte
van 2015. De partij behaalde 30,4
procent van de stemmen, tegen 34,1
in 2015. Rudy Tegels uit Sevenum
kreeg er 2.691. Hij behoudt daarmee

zijn zetel in de Provinciale Staten.
Overigens verloren bijna alle partijen
stemmen ten opzichte van 2015.
De SP zelfs fors, van 16,8 procent
naar 9,9 procent. De PVV ging van 11,6
procent in 2015 naar 7,7 in 2019 en de

zondag 31 maart koopzondag

VVD van 11,9 naar 10,2. Bij D66 en
PvdA viel het verlies mee. D66 verloor
1 procent naar 7,9 en PvdA ging van
5,8 naar 5,2 procent. D66 behaalde
drie zetels, wat betekent dat Marlou
Jenneskens uit Meerlo plaats mag
nemen in de Provinciale Staten.
50PLUS leverde iets in, van 3,9 naar
3 procent. Er waren echter ook partijen
die het dit jaar beduidend beter deden

in Horst aan de Maas. Zo wist
GroenLinks 7,1 procent te behalen,
een plus van bijna 5 procent. Ook de
Partij voor de Dieren en Lokaal
Limburg kregen er stemmen bij.
Naast Forum voor Democratie waren
er nog twee andere nieuwkomers:
ChristenUnie en Denk. Zij kregen
respectievelijk 0,75 en 0,13 procent
van de stemmen.

modeshow

06

familie

28
03

Stil en eenvoudig
ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig
zul je in onze harten
blijven voortbestaan.

Als ik de dingen niet meer weet
en de dingen niet meer herken
alles meteen weer vergeet
zodat ik onherkenbaar ben
herinner mij dan, stralend in de zon

Dankbaar dat zij zo lang bij ons mocht zijn, delen wij mede
dat van ons is heengegaan ons mam, onze schoonmoeder,
trotse oma en overgrootmoeder

vol levenskracht, toen ik alles nog kon...

Nel Jacobs - Peeters

Op zaterdag 23 maart 2019
overleed in de leeftijd van 92 jaar

weduwe van

Sef Jacobs
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 93 jaar.
Horst, Piet en Miep †, Janny
Mierlo-Hout, Jan en Ineke
Horst, Petra en Jan
Horst, Leon en Ank
en oma’s kleinkinderen en achterkleinkinderen
22 maart 2019
Correspondentieadres: Westerholtstraat 16a, 5961 BJ Horst
De uitvaart heeft woensdag 27 maart plaatsgevonden
in de H. Lambertuskerk te Horst, aansluitend hebben wij haar
bij pap ter ruste gelegd op de R.-k.-begraafplaats aldaar.
Een speciaal woord van dank aan het verzorgend personeel
en de vrijwilligers van Hof te Berkel 23 voor de zorg en aandacht
waarmee zij ons mam hebben omringd.

Mie Verhaeg - Keijsers
echtgenote van

Han Verhaeg † 1986
zorgzame mam, trotse oma en oma-oma van
Marga en Jos
Erik
Rob en Len, Jerre, Liene, Seb
Ger en Anny
Vera en Ad, Fleur, Lotte
Wim en Debbie, Vigo en Linne
Jan en Wil †
Henri
Janine
Peter en Nel
Mario en Samantha
Marcha
Wiel en Nellie
Tom
Daan
Jos en Laura

Als je moeder sterft
en je vader lang geleden,
hoop dan dat je hun liefde erft,
want kind zijn is nu verleden.
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid en liefde is van ons heengegaan ôs lieve mam,
schoonmoeder, oma en superoma

Grada Straten - Lenssen
echtgenote van

Effeld (Dld) Jeanne † en Heinz-Leo, Ekaterina
René en Astrid, Kay, Olivier
Eric en Silke, Yannick, Leon, Michelle
Pascal en Inez
Tegelen Marlies en Wiel
Marco en Denise, Juul, Roel, Lieve
Cindy en Joris, Iris, Evi
Frank en Kelly, Zoë, Julie
Sevenum Jacqueline en Sjaak
Rudy
Steffan en Nicky , Robin
Monique
Grubbenvorst Ger en Marij
Milou en Maurice, Jaimy, Liam
Danny en Kelly, Ted
Familie Lenssen
Familie Straten
Sevenum, 26 maart 2019
Correspondentieadres: Middelreuvelt 26, 5971 DD Grubbenvorst
We hebben ôs mam voor het laatst in ons midden
op zaterdag 30 maart om 14.00 uur in het crematorium,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van mam
op vrijdag 29 maart van 18.00 tot 18.45 uur in het uitvaartcentrum,
Ubroekweg Noord 15 te Blerick.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van Schoutstraat 8b voor de liefdevolle verzorging.

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 of
nelvanenckevort@hotmail.com
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, -les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Zwarte markt Venray, evenementenhal zondag 31 maart. 500 kramen.
vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.
Lentekriebels! Viooltjes en bosviooltjes in vele kleuren. Madeliefjes,
primula en hangpotten. H. Cox
Molengatweg 4 Horst 06 54 30 69 64.
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.

Marcel en Karin
Micky
Minou en Ricardo
Marijn

Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergeplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Familie Keijsers
Familie Verhaeg

Te koop tulpen, 2 bossen voor € 5,-.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 464 13 80.

Correspondentieadres:
Kranestraat 36a,
5961 GZ Horst

Jan Straten † 1985
Zij overleed in de mooie leeftijd van 92 jaar.

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.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op
donderdag 28 maart in de Lambertuskerk, Horst.
Aansluitend hebben we mam te ruste gelegd
bij pap op het kerkhof aldaar.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging
in Hof te Berkel 41.

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 koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Pedicure aan huis
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98
Aangesloten bij Provoet.

In haar vertrouwde omgeving is op 73-jarige leeftijd overleden,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en schoonmoeder
en trotse oma

Truus Sanders-Peeters
Echtgenote van

Thom Sanders
Bert en Miranda
Silvia en Rene, Sam, Bo
Thom en Joyce, Mila, Fer
Wij hebben op 21 maart 2019 afscheid genomen van Truus.
Correspondentieadres: Lottumseweg 77, 5971 BV Grubbenvorst

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.

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Te koop! Instapklaar en ruim appartement (100 m2) in centrum Horst.
Meer informatie via 06 51 94 03 52.

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Tentoonstelling van turfkunst

Leerlingen De Driehoek maken
turfkunstwerken
In Griendtsveen wordt zondag 31 maart in het kader van Horst aan de Maas 800 een speciale turfroute
geopend. Tegelijkertijd vindt er in de Sint-Barbarakerk er een tentoonstelling plaats van turfkunst, gemaakt
door leerlingen van basisschool De Driehoek.

vind ik wel erop lijken”, lacht Shannon.
Wat helpt is dat de twee ook thuis
regelmatig met hun handen bezig
zijn. Kris: “Mijn vader maakt aanhangwagens en ik mag hem thuis wel
eens helpen.” “En ik teken en knutsel
graag”, zegt Shannon. Nadat het turf
in de juiste vorm was gezaagd, werd
het verder opgevijld. De klassen werkten buiten aan hun opdracht, want het
vijlen van turf geeft een hoop stof.
“En dat wilde de school niet graag binnen hebben”, zegt Marij lachend.
De tentoonstelling is twee weekenden te zien in de kerk. Op zondag

31 maart is de opening, tegelijkertijd
met de turfroute. Deze speciale route
voert door Griendtsveen en een deel
van de Deurnese Peel. Onderweg
wordt door middel van fotoborden uitleg gegeven over de historie. De officiele opening is voor genodigden en
inwoners van Griendtsveen. Op zaterdag 6 en zondag 7 april zijn er speciale
turfwandelingen. Deelnemers kunnen
zich op beide dagen vanaf 08.00 uur
inschrijven bij gemeenschapshuis De
Zaal. Er kan 3, 5, 15 en 20 kilometer
worden gelopen. De turfroute is ook
op eigen gelegenheid te lopen.

Waterschapsverkiezingen

Achten in algemeen
bestuur Waterschap
Jeroen Achten uit Grubbenvorst neemt namens de VVD zitting in het
algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Hij kreeg tijdens de
Waterschapsverkiezingen op 21 maart 38.848 stemmen.

Wie Griendtsveen zegt, zegt turf.
Het Peeldorp is groot geworden door
de winning en export van turf. Het is
dan ook een dankbaar onderwerp
voor de viering van Horst aan de Maas
800. De werkgroep Griendtsveen heeft
daarom een aantal activiteiten uitgedacht rondom het thema turf. Zo gingen de leerlingen van de plaatselijke
basisschool creatief aan de slag met
het veen. De kinderen hebben allemaal een middag gewerkt aan een of
meerdere kunstwerken gemaakt van
turf, vertelt kunstenares en werkgroeplid Marij Knapen. “We organiseren al enkele jaren in Griendtsveen
een wandelweekend, met daaraan
gekoppeld een thema. Vorig jaar was

het thema ‘op gezonde voet’ en hebben de kinderen allemaal kunstschoenen gemaakt die tijdens de route
waren opgesteld. Omdat we nu een
turfroute hebben uitgezet, wilden we
daar iets mee doen.” Turf verwerken
tot een kunstwerk blijkt echter nog
niet zo eenvoudig te zijn. De losse
structuur maakt het lastig om mee te
werken. “Via internet kwam ik terecht
bij een kunstenares uit Friesland die
zogenoemde peatart maakt (peat
is Engels voor turf, red.) Uiteindelijk
bleek zij ook nog eens getrouwd te
zijn met een nazaat van de familie
Van der Griendt. Zij wilde echter niet
vertellen hoe zij te werk gaat. Ze zei
wel dat ze voornamelijk huis-tuin-en-

keukenmiddeltjes gebruikt. Dus heb
ik van alles geprobeerd en uiteindelijk
dacht ik: ik ga turf-maché maken, volgens hetzelfde principe als je papiermaché, dus met een heleboel lijm.”
Ze maakte dikke blokken turfmaché en zaagde die vervolgens in
plakken waarmee de leerlingen aan
de slag konden. Zo maakten Shannon
Willems (12) en Kris Vermeulen (12)
respectievelijk een eend en een vis.
Van te voren kregen ze van vrijwilligers van de natuurorganisatie IVN
uitleg over hoe turf ontstaat. Ze vonden niet echt moeilijk om er mee
te werken, zeggen de twee. “Ik heb
een vis gemaakt en dat is wel goed
gegaan”, zegt Kris. “En ik eend en die

In Limburg ging 47,6 procent van
de kiesgerechtigden stemmen voor
het waterschap. Dit is een stijging
van 19 procent ten opzichte van de
vorige verkiezingen. Achten is de
enige van de zeven kandidaten uit
Horst aan de Maas die gekozen is in
het algemeen bestuur. Naast de
VVd’er hadden ook Ton Wismans voor
Water Natuurlijk en Winnie RoblesMulder namens 50Plus en voor
Waterbelang Horst-Helden- Beesel

Ton Besouw, Elly Michiels-Fleuren,
Sjaak Jenniskens en Bob Vostermans
zich kandidaat gesteld. Daarnaast
zijn er negen ‘geborgen’ zetels.
Dit zijn zetels die vooraf vergeven
zijn aan afgevaardigden van belangorganisaties zoals de Land- en
Tuinbouworganisatie, Kamer voor
Koophandel en natuurbeheerders.
Uit Horst aan de Maas is dat voor de
Kamer van Koophandel H. Verdellen
uit Sevenum.

OUTLET
DAYS
KORTINGEN TOT 90 %
DONDERDAG 4 APRIL
14.00 - 20.00
VRIJDAG 5 APRIL
12.00 - 17.00
ZATERDAG 6 APRIL
10.00 - 14.00
Rudolf Dieselweg 38 A, Venlo - Blerick

SIZE 36 - 60

HALLO op Cyprus
Johan van Dongen, directeur van Handboogcentrum Archery Service Center Horst, is begin maart
een lang weekend naar Cyprus geweest om de Cypriotische schutters handboogles te geven en
kennis te delen. Hij had ook nog even tijd om met de HALLO op de foto te gaan.

VOOR AL UW

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

FSFEESTEN
TH U IS- & BEDRIJ

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Het laatste paard baart het eerste veulen
Geklepper sterft op straat en op de weg
Roffelen jonge hoeven die van heulen
Met de dood niets weten zoals een eg
De zeis wel kent maar niet vreest
Tot het maaien viert zelfs het koren feest
(Hans)

Op 24 maart 2019 is, in de leeftijd van 63 jaar,
zeer onverwacht van ons heengegaan

Hans Danker

Op zaterdag 23 maart 2019 overleed in de leeftijd van 88 jaar
ôs mam, schoonmoeder en oma

Betsie Rijken - Stoof
Elisabeth Margaretha
63 jaar echtgenote van

Jos Rijken

Uit aller naam:

Marie-José Danker-Hengst
Corr.adres:
De Akkervrouw 4, 5971 LC Grubbenvorst
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Hard gewerkt, moegestreden
ging jij slapen voor altijd.
Hij weet wat jij hebt geleden
in jouw grote dappere strijd.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden
van ôs mam, oma en oma America

Annie Hesen – Mulder
* Venray, 22 juni 1929

Bezige handen, nu gevouwen en stil,
een leven vol ijver, zo was je wil.
Nu heb je rust, met lichaam en geest,
vaak zullen we denken aan wat is geweest.

† Horst, 20 maart 2019

weduwe van Bert Hesen († 1964)
levenspartner van Bert Vissers († 2006)

Nijmegen Henri
Wageningen Rien †
Hegelsom Annie en Arno
Evelien en Kutiba
Michiel en Pamela
Kessel-Eik Dinie en Wiel
Peter en Marleen
Bas en Ellis
Koen
Sint-Michielsgestel Fransje en Jan
Claartje
Fanny †
Loes
Correspondentieadres:
Kogelstraat 33, 5963 AN Hegelsom

De uitvaartdienst, waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats op
zaterdag 30 maart om 11.00 uur in de St. Nicolaaskerk, Broekhuizen.
Aansluitend zullen we ôs mam te ruste leggen bij Rien
op het kerkhof aldaar.
In plaats van bloemen liever een donatie voor de Diabetesvereniging.
Collectebussen zijn hiervoor aanwezig bij het condoleanceregister.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van Zorghuis Tienray voor de liefdevolle en geduldige verzorging.

Venlo Jan en Jos Hesen - Vrolijks
Hegelsom Hem Hesen †
Erik en Manuela
Carmen, Calvin
Wendy en Peter
Julia, Robin

Lieve Mensen

Hegelsom Margriet en Hay Arts – Hesen
Karin en Peter
Kyara, Naomi
Petra en Jules
Fender, Jesse, Zoey
Wanssum Jan en Annemiek Vissers – Cuijpers
Luc en Aniek
Roel en Marleen

Als jullie dit lezen ben ik er niet meer.
In Vietnam kwam een einde aan mijn leven en stond de wereld
even stil voor mijn ouders, zussen, zwagers, nichtjes, neefje
en iedereen die mij heeft gekend. Dank aan allen die hebben
bijgedragen aan mijn waardig afscheid, mooie kaarten,
lieve woorden, warme omhelzingen en luisterend oor.
Jullie moeten verder zonder mij en hou me maar in herinnering
als die vent met die mooie glimlach. Ik hou van jullie,

Floor Wijsman 11-09-1987 // 11-02-2019

Correspondentieadres
Reysenbeckstraat 35, 5963 AH Hegelsom

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

Dochter van Bram Janssen
& Suzanne van Ras
Middelijk 17
5961 EM Horst


Geboren

Feis
22 maart 2019
Zoon van Bas en Ingrid
Janssen-van Horen
Rubensplein 8
5961 AM Horst

Geboren

Isa

23 maart 2019
Dochter van
Luc en Lieke Teluij-Janssen
Ulsheggerweg 3
5973 PC Lottum

Geboren

Tess

18 maart 2019
Dochter van
Richard Proenings en Ellen Huijs
zusje van Linn
Stoktstraat 9
5961 TN Horst

Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- of behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjarowonen.nl
Galerij Klavertje Vier,
elke laatste zondag in de maand
open van 12.00 tot 17.00 uur
www.galerijklavertjevier.nl
Americaanseweg 108C in Meterik.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

www.theoarts.com

18 maart 2019

Te koop Hombergstraat 17, Hegelsom.
Ruime 2-onder-1 kap woning met
serre en garage. Royale tuin op Z-W.
Info www.poelsmakelaars.nl. Open
dag za 30 maart 11.00/15.00 uur.

Een speciaal woord van dank aan Dr. Boting en Dr. van Rosmalen
en de dames van de buurtzorg voor de goede zorgen.

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

Lida

Laurier v.a. € 3,50, Taxus v.a. € 1,95
e.v.a. tuinplanten (veel srt.
hortensia’s) info: 06 40 32 71 08.

Afgelopen dinsdag heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden.

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

Geboren

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Te koop: Amazone vleugelschaar
schijven cultivator, igs. Munckhof
veldspuit 750 L 15m wb, izgs. Votex
weidebloter, hydr. verstelb. 2-2,80m.
Igs. 06 28 46 95 70.
Inloopavond demonstratie rug lezen
maandag 1 april 19 uur. Praktijk
Keuten Horsterweg 16C Broekhuizen.

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl
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GEPLUKT Herman van de Pasch
betekende dat er op termijn een aantal banen verdween. Voor Herman
betekende dat in 2015 het einde van
zijn brandweercarrière. “Ik kreeg een
regeling aangeboden om vervroegd
met pensioen te gaan. Ik was 62
en dat kwam me toen eigenlijk wel
goed uit”, zegt hij.
Dat pensioen betekende echter
niet dat Herman stil ging zitten, dat
kan hij namelijk niet. “Dat is niks voor
mij, dan verzin ik toch wel weer iets
om te doen.” Ook de brandweer kon
hij niet helemaal loslaten. “Ik ben
nog voorzitter van de brandweervereniging. Ieder jaar organiseren
we voor leden en oud-leden van de
brandweer een aantal activiteiten.”
Daarnaast is Herman ook lid van de
Lottumse werkgroep Markt, Toerisme
en Maasoever, een werkgroep die
kan worden gezien als een verlengde van de dorpsraad. “We hebben onder andere het strandje aan de
Maas mee gerealiseerd”, vertelt hij
niet zonder trots. “Ook zijn we bezig
geweest met onder andere de dijkversterking en het vernieuwen van
de Horsterdijk.”

Conditie

Hij is geboren en getogen in Lottum en woont daar nu nog steeds met veel plezier. Hij is jarenlang bij de brandweer geweest en is erg betrokken bij
zijn dorp. Tegenwoordig is hij nog actief in de werkgroep Markt, Toerisme en Maasoever van dorpsraad Lottum, waarmee hij zich onder andere hard
heeft gemaakt voor het Lottumse strandje aan de Maas. Deze week wordt Herman van de Pasch (66) geplukt.
Herman groeide op in een groot
gezin, met drie zussen en vijf broers.
Hij had een fijne jeugd en was als kind
al veel buiten. “Thuis hadden we een

gemengd bedrijf en daar was ik van
jongs af aan al heel actief”, vertelt hij.
Hij ging naar de basisschool en daarna
naar de tuinbouwschool in Horst.

PUZZEL

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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“Toen moest ik kiezen tussen meer
specialistische functies bij de nieuwe
gemeente. Ik heb er toen voor gekozen om ook mijn werk meer aan de
brandweer te gaan wijden en ben
terechtgekomen op de preventieafdeling. Daar toetste ik bijvoorbeeld
bouwplannen op de brandveiligheid”, legt Herman uit. In 2011 werd
de brandweer geregionaliseerd, wat

‘Rozen opstoken’

Sudoku
8

Toen hij die had afgerond, vervolgde
hij zijn weg op de middelbare tuinbouwschool in Venlo. “Toen ben ik
gaan werken, in eerste instantie thuis
op de kwekerij.” Het waren echter
geen makkelijke tijden voor de sector
toen. “Rond 1975 was het echt slecht,
toen konden we zo de helft van de
gekweekte rozen opstoken, omdat er
veel te veel aanbod was.”

Een andere grote hobby van
Herman is fietsen. Dat doet hij het
liefst met zijn vrouw Tiny, met wie
hij inmiddels al 44 jaar getrouwd is.
“Met goed weer gaan we er graag
op uit. Meestal blijven we gewoon
hier in de buurt, maar we gaan ook
wel eens naar Drenthe of Friesland
om daar te fietsen.” Herman en zijn
vrouw ontmoetten elkaar tijdens het
Rozenfestival en hebben samen twee
zoons en drie kleinzonen. “Oppassen
op de kleinkinderen doen we ook
nog één keer in de week”, zegt hij.
Op zondagochtend gaat Herman
regelmatig een rondje hardlopen,
nog een erfenis van zijn tijd bij de
brandweer. “Toen moest je fit zijn en
werd je conditie om de zoveel tijd
getest.” Die conditie houdt hij nu dus
nog steeds op peil en dat past bij
zijn doel voor de toekomst. “Zo lang
mogelijk gezond blijven.”

In 1978 kon Herman een baan
krijgen in de buitendienst van de
toenmalige gemeente Grubbenvorst.
“Eerst hield ik me vooral bezig met
het groen in de gemeente en uiteindelijk ben ik doorgegroeid tot
werkleider en stuurde ik de hele buitendienst aan.” Een paar jaar daarvoor
was Herman verder bij de vrijwillige
brandweer gegaan. “De buurman
kwam dat vragen en het paste wel bij
mij”, zegt hij. Ook binnen de brandweer kon hij al snel doorgroeien, hoewel het hem een groot deel van zijn
vrije tijd kostte. “Ik heb begin jaren 80
heel veel opleidingen gevolgd. Ik had
daar wel ambitie in, de brandweer
boeide me”, vertelt hij. Zo behaalde
hij uiteindelijk het diploma adjunct
hoofdbrandmeester.
In 2001 vond er een gemeentelijke fusie plaats en werd
gemeente Grubbenvorst onderdeel
van gemeente Horst aan de Maas.

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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Peelheideweg America
Langs deze weg willen wij u bedanken
voor uw steunbetuigingen na het overlijden van
miene mins, ôzze pap en ôzze opa

Jo Coopmans
Gon Coopmans, kinderen en kleinkinderen

Met groot verdriet maar zeker vervuld van mooie en fijne
herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van onze kameraad

Hay van den Bekerom
Jan en An
Jac † en Jo
Jeu en Mien
Lei en Riek

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons actief lid

Riek Raassens
Na het overlijden van Jan en haar terugkeer uit Geleen genoot zij
met volle teugen van de vele activiteiten van onze vereniging.
Helaas werd zij geveld door een slopende ziekte.
Wij wensen de familie veel sterkte
Bestuur en leden van O.V. Concordia ‘62

Bouw huisvesting
arbeidsmigranten mag
doorgaan
Van Dijck Groenteproducties hoeft de bouw van een logiesgebouw voor 300 arbeidsmigranten aan de
Peelheideweg in America niet stil te leggen. Dat besliste de voorzieningenrechter op vrijdag 22 maart. Center
Parcs had om het stilleggen van de bouw verzocht.
Het logiesgebouw komt in de buurt
van twee vakantieparken van Center
Parcs te liggen, Het Meerdal en de
Limburgse Peel. Van Dijck wil er voor
een periode van tien jaar 300 arbeidsmigranten gaan vestigen. Er komt een
logiesgebouw met daarnaast ook een
beheerdersruimte, wasruimte en een
sportveld. Gemeente Horst aan de
Maas verleende in januari vergunning
voor de bouw. Center Parcs heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De ondernemer is onder andere bang dat hun
gasten overlast ervaren van de bouw-

werkzaamheden. Daarnaast bestempelt zij de locatie als ‘een enorme
bouwmassa dan wel een complete
woonwijk’ en dat komt volgens Center
Parcs de vakantiebeleving van de
bezoekers niet ten goede. Ook vraagt
zij zich af in hoeverre het logiesgebouw na tien jaar inderdaad wordt
afgebroken. De voorzieningenrechter
geeft echter aan dat in de vergunning is afgesproken dat de locatie na
tien jaar wordt opgeruimd. Een woordvoerder van de gemeente licht toe:
“Een deel van de ondergrond verhuurt

de gemeente aan Van Dijck. Die huurovereenkomst geldt voor een periode
van tien jaar.” Daarnaast wordt volgens de rechter het zicht op de locatie
vanaf de vakantieparken beperkt door
onder andere een geplande groenstrook. Het past volgens de rechtbank
in de omgeving, omdat het aansluit bij
bestaande grootschalige bedrijfspanden, ontsloten wordt door een grote
provinciale weg en tussen de twee
vakantieparken ligt. De rechter ziet dan
ook geen reden om de bouw stil te leggen en heeft het verzoek afgewezen.

Politie zoekt getuigen
beroving Kerkeveld
De politie in Horst is op zoek naar getuigen van een diefstal met geweld op donderdag 21 maart tussen
17.00 en 17.15 uur bij de Rabobank op Kerkeveld in Horst. Daarbij werd geld gestolen van 82-jarige inwoner.

Deze wedstrijd kon je helaas niet winnen
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons bestuurslid

Nel van Hegelsom

De politie heeft omwonenden door middel van een brief om
hulp gevraagd. Voor zover bekend
is de dader na het incident gevlucht
via de Herstraat, Schoolstraat en

Molenstraat. Verdere informatie is niet
bekendgemaakt. Een week eerder vonden er ook al gewelddadige berovingen
plaats in Horst, Lottum en Grubbenvorst.
Een politiewoordvoerder geeft aan dat

het nog te vroeg is om van een verband tussen de incidenten te spreken. Eventuele getuigen kunnen zich
melden bij de politie via 0900 88 44 of
anoniem via 0800 70 00.

Na jaren actief te zijn geweest binnen de volleybalclub Hovoc
heeft Nel zich daarna nog jaren ingezet voor de
Stichting Volleybalpromotie Horst. We zullen haar optimisme,
inzet en betrokkenheid gaan missen.
Wij wensen Joop, Bernie en Joep, Kees, familie, vrienden
en bekenden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur Stichting Volleybalpromotie Horst

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

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Kempen Media
steunt KWF Kankerbestrijding
Kempen Media overhandigde in samenwerking met carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst op
dinsdag 26 maart een cheque ter waarde van 750 euro aan SamenLoop voor Hoop Horst aan de Maas.
Zij steunen hiermee het KWF Kankerbestrijding. Tijdens de afgelopen carnavalsperiode werd prins
Lars I van D’n Dreumel ziek. In plaats van een felicitatiepagina in de HALLO te plaatsen voor Lars,
hield Kempen Media een beterschapspagina. De opbrengsten van de adverteerders is overhandigd in
de vorm van deze cheque.
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Ton Evenaar

‘Bij mijn oogbehandeling werkt
men als een geoliede machine’
Toen Ton Evenaar (69) in 2007 in
Ysselsteyn kwam wonen, maakte hij al snel
kennis met de afdeling Oogheelkunde van
VieCuri. Niet omdat hij zelf arts is -hij heeft
als radioloog en bedrijfsarts gewerkt- maar
omdat hij suikerziekte heeft. Je loopt dan
een grotere kans op beschadigingen van
de kleine bloedvaatjes van je netvlies.
Daarom moet je regelmatig op controle bij
de oogarts.
Als trouwe patiënt heeft Ton Evenaar
oogarts Heike Dunkelberg en haar VieCuricollega’s goed leren kennen: “Gekscherend
zeg ik weleens dat ik voorzitter van haar
fanclub ben. Al ruim tien jaar ben ik kind
aan huis bij VieCuri in Venray, ik vind het
echt een goed regionaal ziekenhuis. Je wordt
er op tijd geholpen, er zijn korte lijnen en
niet overdreven veel managers. Men heeft
er echt nog een beetje tijd voor elkaar.
Allemaal zaken die vandaag de dag bepaald
niet vanzelfsprekend zijn in de zorg.”
Wat er bij veel suikerpatiënten gebeurt,
is dat er op den duur vocht ‘lekt’ tussen het
netvlies en de aanhechting hiervan aan de
achterkant van de oogbol. Ton Evenaar:
“En als je zoals ik, een beetje bourgondisch
in het leven staat, dan treedt dit verschijnsel
vaak eerder op. Ik kreeg er echt last van
toen ik 64 was. Er is dan maar één remedie:
macula-injecties. Je krijgt daarbij één tot
drie injecties in het witte gedeelte van
je oog. Uiteraard word je daarvoor eerst
met druppeltjes goed verdoofd. Je voelt
er niets van en het is zo gepiept. Door de
injecties verdwijnt het vocht en daarmee de
visusklachten.
Vier weken later volgt er zo nodig eenzelfde
behandeling aan het andere oog. Door het
regelmatig maken van scans van het oog,
kan precies worden gezien hoeveel vocht

‘Met moderne
technieken
gaan we voor
de beste
behandeling’
In de poliklinieken Oogheelkunde van
VieCuri waken zeven oogartsen en veertig
medewerkers efficiënt en laagdrempelig
over de ogen van duizenden patiënten.
Veel behandelingen zijn zowel in Venlo
als in Venray mogelijk, de meer complexe
gevallen worden in Venlo uitgevoerd.

er zit en of vervolginjecties nodig zijn.”
Bij VieCuri zijn ze volledig ingesteld op
macula-patiënten. Er zijn twee wachtkamers
waar patiënten in twintig minuten twee tot
drie keer worden gedruppeld ter verdoving.
Ton: “Als je aan de beurt bent, ga je op de
operatietafel liggen, je krijgt een doekje
over je oog met een gat erin. Je moet schuin
omlaag kijken, zodat het witte gedeelte van je
oog, waarachter het ‘glasvormig lichaam’ zit,
goed bereikbaar is. Daar plaatst de oogarts
de injectie. Twee minuten later sta je alweer
buiten. Het werkt als een geoliede machine.
Daarna is het zaak je oog een paar uur lang

goed dicht te houden, zodat minder irritatie
ontstaat. Ik hou daarom graag een paar uur
siësta.
Recent bleek ik aan één oog ook staar
te hebben. Maar dat staat volledig los van
de macula-injecties. Bij staar wordt je zicht
minder (denk aan een beslagen lens van een
fotocamera). Doorgaans is dit een gevolg
van het ouder worden. Bij een staar-ingreep
wordt de natuurlijke lens, uiteraard na een
verdoving met druppels, verwijderd en
vervangen door een kunstlens. Inmiddels
is dit bij mij gebeurd en zie ik weer een
stuk beter.”

Astrid Kruysen

‘Oogheelkunde één
van de meest bezochte
poli’s van VieCuri’
Toen Astrid Kruysen 33 jaar geleden als doktersassistent bij Oogheelkunde van VieCuri
begon, verbleven patiënten na een staaroperatie vier dagen intern. Vandaag de dag staat
er 1,5 uur voor deze ingreep en daarna ga je naar huis.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

Heike Dunkelberg,
oogarts VieCuri

Astrid heeft 26 jaar als doktersassistent
gewerkt, sinds 2012 is ze meewerkend
teamleider. Ze stuurt daarbij zo’n veertig
medewerkers aan die in Venlo en Venray op
de polikliniek Oogheelkunde werkzaam zijn.
Astrid: “De meeste tijd ben ik bezig met het
plannen en regelen van allerlei zaken, maar
gelukkig zit ik af en toe ook nog aan de balie,
waar ik contact heb met patiënten en direct
ervaar hoe zij de zorg ervaren.
We hebben een erg leuk team, de
medewerkers zijn over het algemeen heel
tevreden met hun werk en de afwisseling
in de werkzaamheden. Dit varieert van het
assisteren bij verdovingen voor staar en
macula-injecties (toedienen van druppels),
tot baliewerkzaamheden (beantwoorden
van telefoontjes, afspraken inplannen)

en het verrichten van onderzoek. In Venlo
en Venray worden grotendeels dezelfde
basisbehandelingen verricht. In Venray doen
we de meeste reguliere staaroperaties.
De poli in Venlo is groter en biedt daardoor
meer ruimte voor complexere gevallen.
Naast verpleegkundigen en
doktersassistenten zijn er bij ons
optometristen werkzaam, technisch
oogheelkundig assistenten en orthoptisten.
Die laatsten richten zich op kinderen die
scheel of slecht zien en op volwassenen die
dubbel zien.”
Met ruim 35.000 patiënten per jaar
is Oogheelkunde een van de grotere
poliklinieken van VieCuri. Ongeveer 75% van
de Oogheelkunde-patiënten wordt in Venlo
behandeld, tegenover 25% in Venray.

Heike Dunkelberg, sinds 2007 als oogarts
werkzaam bij VieCuri: “Mensen die aan
staar worden geopereerd, veelal ouderen,
kunnen op beide locaties in onze moderne
operatiekamers terecht. Meestal volstaat
hiervoor een lokale verdoving met behulp
van druppels. Is een narcose noodzakelijk,
bijvoorbeeld omdat een patiënt niet stil kan
blijven liggen, dan doen we dit in Venlo.
Laserbehandelingen voor nastaar en
glaucoom (beschadiging van de oogzenuw
door een verhoogde oogdruk) doen we op
beide locaties. Laseren van het netvlies
gebeurt in Venlo, waar meer ruimte en
apparatuur is, met een speciale Pascallaser.
Staar en macula-degeneratie (slijtage
van het netvlies waardoor je steeds minder
scherp gaat zien) zijn veel voorkomende
kwalen op onze poli’s. Diabeten, zoals
meneer Evenaar uit het interview die ik
goed ken, krijgen hier vaak eerder last van
dan anderen. Periodieke injecties in het
oog zijn hiervoor doorgaans een goede
remedie. In Venray is er wekelijks één sessie
waarin we vijftig patiënten eerst druppelen
ter verdoving en dan injecteren. In Venlo
doen we dat op twee dagdelen, straks zelfs
drie.
Zowel in Venlo als Venray maken we
intensief gebruik van OCT-scanners die
heel precies afwijkingen aan het netvlies/
macula en de oogzenuw laten zien. Op basis
hiervan kunnen wij goed beslissen welke
behandeling het meest adequaat is.”
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Tien jaar dagvoorziening Melderslo
Dagvoorziening De Zwingel in Melderslo bestaat tien jaar. Dat wordt gevierd met een open dag op zondag 31
maart. Tussen 11.00 en 16.00 uur is MFC De Zwingel geopend voor publiek. Niet alleen mensen van de
Dagvoorziening, ook andere gebruikers van het MFC zijn dan aanwezig om te vertellen over hun rol.

“Een dag is lang als je er zelf geen
invulling aan kunt geven”, aldus
Gertie. “Het MFC is een ontmoetingsplek”, vertelt Truus. “De lijntjes tussen de verschillende gebruikers zijn
kort en dat zie je in de Dagvoorziening
terug. Het serviceteam van Dichterbij
helpt ons bijvoorbeeld regelmatig mee
en ook met kinderopvang ’t Nest is
er een samenwerking.” Die samenwerking wil de Dagvoorziening tijdens de open dag uitdragen. Het MFC
is die dag daarom volledig geopend

en er zijn veel gebruikers aanwezig. Het Serviceteam van Dichterbij
is er, vanuit Samen in Beweging
is er beweegles voor ouderen en
Fysiotherapie de Swart geeft uitleg over onder andere valpreventie.
Ook bij de Dagvoorziening zelf en bij
kinderopvang ’t Nest kan een kijkje
worden genomen. Twee ouderenkoren verzorgen de muziek. Truus:
“Niet alleen de dagbesteding bestaat
tien jaar, ook het gebouw zelf. Daar
mogen we best trots op zijn.”

Rabobank en
gemeenten Venray
en Horst planten
honingbomen
Rabobank Horst Venray plantte in samenwerking met Stichting
Landschap Horst aan de Maas op woensdag 13 maart één van de zestien
honingbomen vanwege de Nationale Boomfeestdag.
De Dagvoorziening is ontstaan in
2009. Bij de bouwplannen van het MFC
kwam vanuit het dorp het verzoek
voor een dergelijk initiatief. Proteion
werd de organisator van deze dagbe-

steding voor ouderen. In 2016 werd
het stokje overgenomen door Stichting
Welzijn Melderslo, maar de twee professionele krachten vanuit Proteion,
Gertie Jacobs en Truus Hermans, ble-

ven er werkzaam. Zij worden drie
dagen in de week bijgestaan door
vrijwilligers, dertig in totaal. Samen
verzorgen ze de dagbesteding voor
gasten uit de hele gemeente.

Adver torial

Welkoop bestaat 5 jaar

De aanleiding was ook de
heropening van het
Rabobankkantoor in Venray en de
opening van de tijdelijke vestiging in
het gemeentehuis in Horst. De
Rabobank schenkt in totaal 32
honingbomen. Eén in elke dorpskern
van de gemeenten Venray en Horst
aan de Maas. Hierdoor bevordert de
bijenpopulatie in deze regio.
Kinderen van de basisschool

De Kameleon en de Samensprong
uit Grubbenvorst hielpen mee
met het planten van de boom in
Grubbenvorst. Angelique Jansen,
directeur Rabobank Horst Venray,
hielp ook mee met het neerpoten van de honingboom. Jansen:
“Hiermee willen wij ons bescheiden steentje bijdragen aan ‘Growing
a better world together’, aan een
betere wereld.”

Open dag De Driehoek
Basisschool De Driehoek in Griendtsveen houdt op zondag 31 maart
vanaf 13.00 uur een open dag. Ook Peuterspeelzaal de Paddestoel,
gevestigd in de school, opent dan de deuren.

Het verhaal
In 1896 richt Pater Gerlachus van den Elsen de Christelijke
Boerenbond op. In 1899 gaat de Landbouwcoöperatie
‘Het Centraal Bureau’ boerenverenigingen
helpen bij de aankoop van meststoffen, in Limburg beter
bekend als LLTB-Boerenbond en Landbouwbelang. Beide
organisaties ontwikkelen zich in de loop van de tijd tot
Boerenbond en in 2014 werd het Welkoop. Dezelfde
mensen, dezelfde producten, alleen een moderne
herkenbare naam voor heel Nederland, waar inmiddels
152 Welkoop winkels gevestigd zijn. Vroeger richtten we
ons op de agrarische markt, maar door de jaren heen is er
een verschuiving geweest richting de particuliere markt.
Met ruim 120 jaar professionele agrarische ervaring kan
de consument op ons rekenen.
De winkel
Ons assortiment sluit naadloos aan bij alles wat
klanten nodig hebben voor tuin en dier. We hebben vijf
hoofdgroepen die ook in de winkels duidelijk herkenbaar
zijn: Dier & Welzijn, Plant & Zorg, Werken in de tuin,
Genieten in de tuin en Werkkleding & Schoeisel. Dat unieke
assortiment is, samen met ons deskundige advies, de basis
van onze formule. Mensen komen graag terug in onze
winkels omdat we ze helpen met goede producten en
handige tips. Zo genieten ze nog meer van hun tuin & dier.

Succes
Welkoop is de afgelopen 5 jaar verkozen tot beste
winkelketen in de categorie Dierspeciaalzaak. Ook in
de categorie beste winkelketen Tuin heeft Welkoop de
afgelopen 4 jaar de hoofdprijs in de wacht gesleept. Dit
hebben we vooral te danken aan de passie waarmee
onze medewerkers onze klanten bedienen.
Feest
Dit jaar viert Welkoop in Limburg haar 5 jarig jubileum en
dit willen wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Vanaf donderdag 28 maart tot en met zaterdag
30 maart is het feest bij Welkoop Sevenum en Welkoop
Venray met een aantal scherpe acties. Voor elke klant is
er een presentje en staat de koffie met iets lekkers klaar.
Graag hopen wij u één dezer dagen in onze winkel te
mogen begroeten.
Met Welkoop haal je meer plezier uit je buitenleven!

www.welkoop.nl

Speciaal voor deze dag hebben
de leerkrachten én ouders, opa’s,
oma’s en andere dorpsgenoten in de
carnavalsvakantie de handen uit de
mouwen gestoken en gezorgd voor
een grondige opknapbeurt van het
schoolgebouw. Er waren vanaf

woensdag 6 maart iedere dag
minimaal twintig ouders en leerkrachten in de weer om op te ruimen, te poetsen en te schilderen.
De Driehoek heeft heeft daarmee
een opfrisbeurt gekregen en er is
extra ruimte gecreëerd.

Bedankt

13

Ron en Enny

‘Kruytzer Optiek

Ogen verdienen alle aandacht. Dat was
45 jaar geleden de gedachte van
Ron en Enny Kruytzer. Op 28 maart

en Optometrie

1974 openden zij hun optiekzaak aan de
Hoofdstraat 8 in Horst. Al 45 jaar is ons

bestaat 45 jaar...

streven de beste oogzorg te bieden en
geen concessies te doen in kwaliteit en
aandacht voor de klant.

Margo
In 2013 heb ik de zaak van mijn ouders
overgenomen. Met dezelfde passie als
45 jaar geleden, helpen wij jong en oud
in onze nieuwe zaak aan de Kerkstraat 17
in Horst, waar design in combinatie
met de beste oog- én oorzorg centraal
staat.

Kruytzer Horen
Horen is net als zien een beleving.
Sinds 1 januari 2019 kunt u ook voor de
beste oorzorg bij ons terecht. U vindt
vrijwel altijd een hooroplossing die bij uw
specifieke wensen past. Kom vrijblijvend
eens langs voor een gehoortest, een
eerlijk advies over een hoortoestel of

... en dat kan
alleen door onze
trouwe klanten
die ons al jaren

gehoorbescherming.

Kerkstraat 17 5961 GC Horst • 077 398 26 61 • www.kruytzeroptiek.nl
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Opruimactie
Sevenum

Ben jij een gedreven allround monteur en
klaar voor het bewandelen van een ander pad?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Werkgroep Efkes Same organiseerde samen met een grote groep
vrijwilligers op zaterdag 23 maart een opruimactie in Sevenum. De actie
vond plaats in het kader van Nederland Schoon.

Wij zijn namelijk op zoek naar een

MONTEUR

M/V - 37 uur

Je bent gemotiveerd, werkt graag zelfstandig, geeft de voorkeur aan afwisseling in
werkzaamheden, bent oplossingsgericht én gaat efficiënt te werk op onze locaties,
zowel binnen als buiten.
Standplaats: Horst
Hebben we je interesse gewekt?
Bekijk de volledige vacature op www.vissersenergygroup.nl

Sevenum

Dit is het derde jaar op rij dat
Efkes Same meedoet en de groep
wordt steeds groter. “Er sluiten zich
steeds nieuwe mensen aan en dat is
fantastisch.
De groep is in kleine teams opgedeeld en verdeeld over de speel-

Welkoop bestaat 5 jaar! 3 dolle dagen
15% korting op alle diervoeding.

tuinen met omliggende straten van
Sevenum zodat alle kinderen weer
veilig in een groene omgeving kunnen spelen en ravotten.” Er werden
in totaal 22 zakken zwerfafval verzameld. “Daarmee is Sevenum weer
LenteSchoon.”

Gezamelijke collecte
Grubbenvorst
Stichting Gezamelijke Grubbenvorster Collecte organiseert een
gezamelijke collecte in Grubbenvorst. Deze wordt gehouden in de week
van maandag 8 tot met zaterdag 13 april.

Violen tray 12 stuks
Potmaat 9 cm
diverse kleuren

Welkoop potgrond universeel
Hoogwaardige potgrond,
met voeding voor 2 maanden.
inhoud per zak 70 liter.

NU 3 VOOR

Violen tray 12 stuks

22.47

Potmaat 9 cm

12.

50

diverse kleuren

NU VOOR
6.99

4.99
NU VOOR
6.99

4.99

VOOR IEDERE
BETALENDE KLANT

Gehandicapten Sport, Kinderhulp en
Handicap NL. Een week voor de
collecte ontvangen alle bewoners
van Grubbenvorst een envelop met
daarin aanvullende informatie en
een formulier. Hierop kan worden
aangegeven hoeveel er voor welke
organisatie wordt gedoneerd.

Gezamenlijke
collecte Melderslo
In Melderslo vindt in april de jaarlijkse gezamenlijke collecte plaats.
In week 14 worden de brieven huis aan huis verspreid en in week 15
weer opgehaald.

EEN GRATIS

LEUKE
VERRASSING!

NU VOOR

DAMES VEST ERENA
Kleuren: offwhite, navy en black
.

Sevenum Horsterweg 68

De goede doelen die meedoen
aan de collectie zijn het KWF
Kankerbestrijding, Hartstichting,
Longfonds, Nierstichting, Prinses
Beatrix Spierfonds, Nederlandse
Rode Kruis, Reuma Nederland,
Nederlandse Brandwondenstichting,
Maag Lever Darm stichting, Fonds

OP=OP

59.95

19.95
NU VOOR

DAMES
VESTt/m
ERENA
Geldig van donderdag
28 maart
zaterdag 30 maart 2019 59.95
bij Welkoop
Sevenum. Niet geldig
op offwhite,
lopendenavy
acties
en wettelijk uitgesloten artikelen.
Kleuren:
en black
95
OP=OP

19.

De doelen waar dit jaar voor
wordt gecollecteerd zijn: Alzheimer
Nederland, Brandwondenstichting,
Diabetesfonds, Fonds verstandelijk
gehandicapten, Hartstichting,
Het Nederlandse Rode Kruis,
KWF Kankerbestrijding, Longfonds,
Maag- lever- darmstichting,
Nierstichting, Prinses Beatrix

Spierfonds en Reumafonds. De werkgroep zorgt ervoor dat de bedragen
bij de juiste plek terecht komen.
Wie niet thuis is als de enveloppe wordt opgehaald en toch een
bijdrage wil doen, kan deze inleveren bij Theo Hagens van de dorpsraad, Broekhuizerdijk 14 in
Melderslo.
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Afscheid dirigent
kerkkoor Lottum

verenigingen 15
Extra trainingsochtend De Peelrunners

Toos in ‘t Zandt stopt na 17 jaar als dirigent van het kerkkoor in Lottum. Zij neemt afscheid na de hoogmis
van zondag 31 maart in de kerk van Lottum.

Hardloopvereniging De Peelrunners start vanaf april met een
training op de woensdagochtend. Deze vindt plaats op de atletiekbaan
in Horst.
De training is geschikt voor alle
lopers, of ze nu beginnend of gevorderd zijn. Desgewenst kan de training op verzoek en in overleg met
de lopers worden aangepast.
De training duurt van 09.00 tot
10.30 uur. De training is bedoeld

voor leden van De Peelrunners,
maar belangstellenden zijn welkom
om een kijkje te nemen en vrijblijvend deel te nemen. Aanmelden
kan bij Joop Wijnhoven via
joopwijnhoven@hotmail.com of
06 41 35 65 626.

Open Huis zaterdag 30 maart a.s.
van 11.00 - 15.00 uur

Grubbenvorsterweg 6, Lottum
Rechts op de foto dirigente Toos in ‘t Zandt
Onder dirigent Jan Peeters zong
Toos in ‘t Zandt (85) al mee en met het
dirigeren erbij maakt ze nu al 35 jaar
deel uit van het koor. Toos was op
meerdere gebieden actief. Ze is al
60 jaar lid van GZV Le Rossignol.
Van deze gemengde zangvereniging is
ze 25 jaar voorzitter geweest en

verder is ze actief in diverse werkgroepen. Verder is Toos lid van de
Orgelkring Lottum. Ze heeft er mede
voor gezorgd, dat het Randebrock
orgel van Lottum in 2005 gerestaureerd kon worden door middel van
vele acties en geldwerving.
Verder is zij actief bij de

Historische Kring Grubbenvorst-Lottum
en is ze voorzitter van de Stichting
Promise Nederland, die jongeren in
de Filipijnen en in Indonesië kans
geven om een opleiding te volgen.
Toos wordt als dirigent van het kerkkoor Lottum opgevolgd door Helma
Rijbroek uit Blitterswijck.

Loting OLS Sevenum
De officiële loting van de optochtvolgorde van het OLS 2019 vond zaterdag 23 maart plaats op het
Raadshuisplein in Sevenum. De loting werd uitgevoerd onder leiding van de president van de OLS federatie Ger
Koopmans.

Op een ruim perceel van 2.800 m2 staat dit ruime sfeervolle landhuis
met inpandige feestruimte en op de achterzijde van het perceel een
zeer groot vrijstaand, multifunctioneel bedrijfsgebouw met maar liefst
drie verdiepingen. Zowel de woning als de bedrijfsruimte zijn middels
eigen toegangspoorten (3 toegangspoorten) vanuit de openbare weg
via de voorzijde, zijkant als via de achterzijde vanuit de openbare
weg bereikbaar. Dit object is uitermate geschikt voor de combinatie
wonen en werken of zelfs levensloopbestendig te maken.

Koopprijs:

€ 469.000,- k.k.
www.poelsmakelaars.nl

077 - 310 10 39 | info@poelsmakelaars.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

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

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Voorafgaand aan de loting liep
Schutterij St. Sebastianus begeleid
door de Koninklijke Harmonie uit
Sevenum en drie schutterijen uit de
buurt van het schuttersgebouw naar
het plein. Dit was een voorproefje van
de grote optocht op 7 juli. Tijdens de
loting werd een kunstwerk gemaakt.

Hiervoor was een groot scherm op het
plein gezet, waarop het winnende
zestal met paintballgeweren aan de
slag mocht en een kleurrijk doek
ontstond. Naast de ‘kögel’ is er nu dus
ook kunst. Tevens werd bekendgemaakt dat de duizendste vrijwilliger
zich heeft aangemeld. Deze vrijwillig-

ster, symbool voor alle anderen, werd
even in de bloemetjes gezet. De plaatselijke slager Ferry Janssen serveerde
een vierkant gehaktballetje in de vorm
van het Bölke en ook was de presentatie van de borrel ‘t Kögelke.
Kijk voor de uitslag van de loting op
www.OLS2019.eu (Foto: Stefan Faust)

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het werk moet wel
bij de persoon passen’
De overheid en het bedrijfsleven geven
aan dat er steeds meer arbeidsmigranten
nodig zijn om het werk in Nederland gedaan
te krijgen. Aan de andere kant zitten er nog
veel Nederlanders zonder baan thuis op de
bank. Kun je dan niet beter werklozen verplichten elk werk aan te nemen? Ja, vindt
46 procent van de inwoners van Horst aan de
Maas. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Het bedrijfsleven, met name de logistieke en agrarische sector, zit te springen om
arbeidskrachten. Omdat de vraag het aanbod
overschrijdt, zien veel bedrijven geen andere
mogelijkheid dan het inhuren van arbeidsmigranten. Je zou dus kunnen stellen dat een
migrant een goede manier is om ons arbeidste-

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
25%
Oneens
29%

Eens
46%

Werklozen verplicht
aan het werk

er eigenlijk niemand in de WW zijn”, vindt deze
kort op te lossen. Dat vindt ook 44 procent van
persoon. De meerderheid lijkt dit dan ook een
de inwoners. Al worden daar wel wat kanttegoede oplossing, al zijn er wel kritische noten.
keningen bij gezet. “Arbeidsmigranten kunnen
“Ik vind dat ze moeten
een goede manier zijn
werken, maar elk werk
om arbeidstekort op te
aannemen? Het werk moet
lossen, echter niet in
‘Dan hebben we geen
wel bij de persoon paselke beroepsgroep even
arbeidsmigranten nodig’
sen”, merkt iemand op.
praktisch”, denkt iemand.
‘Zonder uitzonderingen
Een ander zegt: “Niet ieder“Met name het taalprovan hoog tot laag’
een kan hetzelfde werk
bleem zorgt bijvoorbeeld
doen en niet elk soort werk
in de zorg voor proble‘Passend werk
is geschikt voor iedereen.”
men. Dit kan voor fouten
mag niet worden geweigerd’ TipHorstaandeMaas is een
en misverstanden zorgen.”
samenwerkingsverband
Een andere optie
tussen HALLO Horst aan de
om het tekort aan arbeidskrachten op te losMaas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
sen, is werklozen verplichten elk werk aan te
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk
nemen. “Met zoveel vraag naar arbeiders, mag
op www.tiphorstaandemaas.nl

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

Vanaf 2 april 2019 is de waarde
van de groene horecamunt van het
Horster Horeca Collectief € 2,30
Deelnemers Horster Horecamunt:
Liesbeth`s Grandcafé, De Lange Horst, Blok 10,
Het Proeflokaal van Horst, café De Beurs,
muziekcafé De Buun, café feestzaal Cox, Passi,
restaurant partycentrum De Leste Geulde,
Restaria Horst, discotheek The Shuffle,
muziekcafé Anja ván de smid en C.V. D`n Dreumel

TE KOOP
ruime hoekwoning

Landauer 6
in America

Gelegen in een rustige buurt,
geschikt voor starters maar ook voor senioren.

Adverteerders Horster Horecamunt:
Hubo Sevenum, Lumar Verhuurbedrijf, Secutor Security, Horst Verhuur,
Profitemp Klaassen Bouman, Stucadoorsbedrijf Roeffen Peeters, Poels Wonen & Slapen,
Budget Home Store, Wijnhoven Woonwinkel

(slaapkamer en douche beneden)
Voor info of een bezichtiging
tel. 077 - 464 15 26

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

Ger Koopmans en zijn ambitieuze Limburgse klimaatplan
In een populistisch moment vond gedeputeerde Ger Koopmans dat
de regio voorop moest lopen en gaf aan dat het CDA groener is dan
GroenLinks, door onder andere 1,1 miljoen bomen te gaan planten op
250 hectare, oftewel voor iedere Limburgse bewoner een boom.
Omdat het een sympathiek plan
leek, grepen D66+GroenLinks dit
plan met beide handen aan. Je weet
uiteindelijk nooit bij het CDA hoe
lang zo’n moment van bezinning
duurt. Rentmeesterschap is daar

immers verworden tot een woord
zonder inhoud. In de gemeenteraadsvergadering van 19 maart kwam
D66+GroenLinks met het voorstel
22,5 hectare vrij te maken voor het
planten van deze bomen.

Het CDA vond het een sympathiek plan maar nu niet uitvoerbaar.
De wethouder met onbegrensd vermogen grote projecten steeds duurder te laten worden, ook als het nut
niet is aangetoond, Bob Vostermans
voegde daaraan toe: “Geen goed voorstel, er is hier geen geld en ruimte
voor”. Geen ruimte lijkt niet juist
als we bedenken, onze gemeente
heeft 8,5 procent van het oppervlak

Limburg, hoeveel grond al volgebouwd is met blokkendozen zonder
duurzaamheid daar overigens in mee
te nemen. Grond is er wel, maar wordt
verkwanseld en nog steeds zonder
hoogwaardige activiteiten. Dat wil
maar niet lukken. En geld kan ook niet
het probleem zijn. Als je twintig miljoen wilt uitgeven voor nutteloze verplaatsingen van zwembad en sporthal
omdat anderen je dat voorgezegd

hebben, dan moet er geld genoeg
zijn voor wel nuttige zaken. Maar die
afweging wordt niet gemaakt. Het is
wel goed te zien dat het CDA middels Koopmans een groen gezicht
probeert te krijgen, maar dat door de
lokale CDA direct weer wordt afgeschminkt. Erg betrouwbaar klinkt dat
niet.
Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug Horst
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 11

Hogere boete voor loslopende honden is nodig
Enkele jaren geleden kondigde Staatsbosbeheer aan dat ze strenger ging
controleren op loslopende honden in de Schadijkse Bossen in Meterik.
Onlangs is er echter weer een dier, ditmaal een geit, aangevallen door een
loslopende hond. Tijd voor Staatsbosbeheer om weer harder op te treden. Een
hogere boete voor de hondeneigenaren is daarbij misschien een eerste stap.
Dat vindt ook de meerderheid van de stemmers op onze poll (67 procent)
die veel reacties losmaakte op Facebook. Zo meldt Marianne Philipsen: “We
hebben zelf twee honden. Als wij daar gaan wandelen, zitten ze beide aan de

lijn. Hoe goed we ze ook onder controle hebben, je weet nooit wat ze doen.”
“Je moet met wandelen altijd rekening houden dat er mensen zijn die niet
van je hond gediend zijn”, reageert Kyon. “Honden horen daarom aan de lijn
in een wandelgebied.” Kim Peeters twijfelt of een hogere boete zin heeft. “Ik
denk dat je als boswachter strenger moet zijn in het controleren van de regels.
In de Schaak ben ik nog nooit een boswachter tegengekomen. In het gebied
waar de geiten lopen, vind ik inderdaad dat de honden aan de lijn moeten,
omdat een hond toch jachtinstinct in zich heeft zitten.”

30 kilometer per uur in bebouwde kom
is goed idee
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
De brancheorganisatie van de auto- en fietsindustrie, RAI Vereniging,
wil dat maximaal 30 kilometer per uur de nieuwe standaard wordt voor
wegen binnen de bebouwde kom.
Dat is beter voor de verkeersveiligheid en ook tegen de
geluidsoverlast van het verkeer, aldus de organisatie. Binnen de
bebouwde kom is het aantal verkeersdoden de laatste jaren gedaald,
maar het aantal gewonden nam toe. 70 procent daarvan vond plaats
in een 30-kilometerzone. “Als je 50 km per uur rijdt op een droog
wegdek heb je 19 meter nodig om af te remmen. Als je 30 rijdt, is dat
maar 7 meter. Dus het is echt iets wat helpt”, zegt de voorzitter van RAI

Vereniging, bij het NOS Radio 1 Journaal. Goed idee dus om hiervoor te
pleiten.
Maar niet elk weg is geschikt om als 30-kilometerzone te worden
ingericht. Daarbij brengt het aanpassen van wegen veel kosten met zich
mee, waarvoor gemeenten niet altijd geld voor hebben. Daarnaast heeft
zo’n maatregel alleen effect als er ook op wordt gehandhaafd. Er zijn
nog altijd genoeg mensen die harder rijden dan toegestaan is, zeker op
30- en 50-kilometerwegen. En zonder handhaving op snelheid heeft het
ook geen zin om de regels aan te passen..
30 kilometer per uur in bebouwde kom is goed idee. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 12) > Grote evenementen kunnen niet zonder professionals > eens 65% oneens 35%

Beter lopen
begint bij

a.s. zondag

g
a
d
n
o
z
p
o
ko 13.00-17.00 uur

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering

PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

T schoenen
Kom naar PAvSerrassen!
en laat je

NIEUW IN STRAELEN

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4

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

Ruimtegebrek Horst onder andere
Weisterbeekschool
Ga terug naar de basis en geef het oude monumentale gebouw haar
eigenlijke functie weer terug, dan is er weer voldoende ruimte en is alles
weer onder één dak. Huidige bewoners elders onderbrengen en het
voormalige ING gebouw overdragen aan Rabobank en andere partijen
welke nu ondergebracht zijn en worden in gemeentehuis.

Ik moet helaas constateren dat wij
in Horst teveel gebouwen (gebouwd
voor bepaalde woongroepen) momenteel anders ingevuld (lees bewoond)
hebben als dat oorspronkelijk de
bedoeling was. Lijkt me nu dan ook
een uitgelezen kans om een aantal
afdelingen van de gemeente, welke

niet per se noodzakelijk in Horstcentrum, worden overgeplaatst
naar de Spoorstraat (het voormalige
Rabobankgebouw). Hier kan men in
alle rust werken en lossen we tevens
een groot parkeerprobleem op in
Horst-centrum.
Daan Jans, Schansstraat Horst

‘Hoogopgeleid’
Als ik straks mijn universitaire opleiding heb afgerond,
krijg ik het labeltje ‘hoogopgeleid’. Zegt dat labeltje iets
over mijn kwaliteiten? Vast
wel iets, maar bij lange na
niet alles, volgens mij.
Mijn vader is mbogeschoold, maar zijn kennis
over het tuindersvak is met
geen hbo- of universitair
diploma te evenaren. Het is
kennis die is gegroeid na jaren
van werkervaring, kennis die is
ontstaan door te doen en mee
te maken. Al lees ik honderd
boeken over aardbeien telen,
dan nog ben ik geen aardbeienteler.
Vriendinnen met een mboopleiding in de gehandicaptenzorg, kunnen dingen die ik op
geen universiteit ter wereld kan
leren. Zij hebben de kwaliteit
om op een fantastische manier
met gehandicapte mensen om
te gaan. Ook zij hebben geleerd
door te doen, maar ze hebben
bovenal een bijzonder stukje
persoonlijkheid, waardoor ze
kunnen wat ze kunnen. Wat zij
dagelijks doen, daar kan ik
alleen maar heel veel respect
voor hebben. Mijn vader en
deze vriendinnen zijn niet
hoogopgeleid. Toch horen ze bij
de slimste, beste en meest
kundige mensen die ik ken in
hun vakgebied. Ik mag straks
dan ‘hoogopgeleid’ zijn, ik kan
niet wat zij kunnen, zeker niet.
In de prestatiemaatschappij
waarin we leven, krijgt een
labeltje als ‘hoogopgeleid’ heel
veel aandacht. Iedereen wil
niets liever dan bij de besten
horen. Maar dat ene woord,
dat labeltje, dat zegt niets over
het werk dat je als mens kunt
verzetten. Het zegt niets over
de kwaliteiten die je hebt in je
eigen vakgebied. Hecht niet zo
veel waarde aan dat woordje.
Hecht waarde aan dat concrete
ding waar je goed in bent en
wees daar trots op.
Aniek
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Dinsdag 2 april 2019

Gratis duurzame nestkastjes

Raadsavond

Koolmezen tegen bestrijding
processierups

Op dinsdag 2 april vergadert de gemeenteraad
Meepraten

Het is bewezen dat koolmezen ook eikenprocessierupsen met brandharen eten en niet

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend

Agenda

alleen de jonge rupsen die nog geen brandharen hebben. De koolmezen hebben een manier

gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden

Op de agenda van de besluitvormende

gevonden om de brandharen voor consumptie te verwijderen. Een extra reden om tuinen en

kunnen deelnemen) en een besluitvormend

vergadering staat o.a. het extra krediet voor

de openbare ruimte optimaal in te richten voor vogels zoals de koolmees.

gedeelte. Tijdens de voorbereidende

duurzaamheid en inrichting van ’t Gasthoês.

vergadering kunnen inwoners gebruik

Meer informatie over de agendapunten leest u

Nestkastjes

op een milieuvriendelijke en natuurlijke

maken van het burgerpodium. Daarnaast

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

Mart Peeters, werkzaam bij de Openbare

bestrijding de processierups in toom kunnen

Werken, is vorig jaar naar een symposium

houden. Hierdoor hoeven we andere kostbare

kan men zich aanmelden voor spreekrecht
m.b.t. het agendapunt ingekomen brieven/

Meer informatie

geweest op de Universiteit te Wageningen

bestrijdingsmethoden minder in te zetten.

raadsinformatiebrieven en de voorbereidende

De openbare vergadering is in de raadzaal

waar die onderzoeksresultaten gedeeld

Het mooie van dit duurzame project is dat

behandeling van raadsvoorstellen voor de

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

werden. “Met dit gegeven ben ik op zoek

afgekeurde bomen van de gemeente weer

volgende vergadering. Wilt u gebruik maken

De besluitvormende vergadering is gepland

gegaan naar hoe ik aan nestkastjes kon

hergebruikt worden en heel veel verschillende

van het burgerpodium of het spreekrecht?

vanaf 21.30 uur. Afhankelijk van het verloop van

komen voor de koolmezen. Bij Houtzagerij

vrijwilligers bij betrokken worden. Dit past

de voorbereidende vergadering kan dit tijdstip

Brouwers in Horst heb ik navraag gedaan of

goed bij Horst aan de Maas omdat we dit

maximaal een half uur vervroegd worden.

ze plankjes op maat konden maken voor het

jaar winnaar zijn van de duurzaamheidsprijs

bouwen van nestkastjes. Bij de gemeente

European Green Leaf 2019. We zijn trots op dit

Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering
contact op met de grifﬁer, de heer R. Poels,
tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of

U kunt de vergadering ook live volgen via

hebben we voldoende hout van afgekeurde

initiatief en willen de duurzaamheidsboodschap

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

www.horstaandemaas.nl/raad.

en omgewaaide bomen dat we kunnen

graag uitdragen. Daarom hebben alle

gebruiken.”

nestkastjes een stempel gekregen met het logo
van het Green Leaf jaar 2019.

800 jaar HadM

Maandag 1 april 2019

Uitnodiging
Het gemeentebestuur van Horst aan

De opzet is om 800 nestkasten te maken en op

De nestkastjes zijn onlangs uitgedeeld aan

te hangen in de gemeente Horst aan de Maas.

basisschoolleerlingen tijdens de Nationale

Dit in het kader van “800 jaar Horst aan de

Boomfeestdag en nadat ze de European Green

Maas”. De bedoeling is dat het nestkastjes

Leaf Boom geplant hadden.

worden van, voor en door de inwoners van

de Maas heeft het genoegen u uit te

Horst aan de Maas. “Nadat de plankjes

Stimuleren

ter gelegenheid van

op maat gezaagd zijn worden ze in elkaar

Landelijk worden al veel nestkasten

gezet door Natuur en Jeugd van het IVN,

opgehangen als ondersteuning in de

de installatie van
de heer drs. R.F.I. Palmen

Zorgboerderij “De Vonkel” in Broekhuizen

beheersing van de eikenprocessierups.

en door de medewerkers van de Leertuin in

Naast het bieden van nestgelegenheid is het

Horst. Vervolgens worden alle 800 kastjes

belangrijk dat vogels ook water in de buurt

opgehangen door diverse natuurwerkgroepen

hebben zoals sloten en plassen. Tuineigenaren

en vrijwilligers in Horst aan de Maas.

kunnen waterbakjes in de tuin plaatsen.

nodigen voor de openbare receptie

tot burgemeester van Horst aan de Maas
op maandag 1 april 2019.

Vogels hebben water nodig om te badderen en

Deze receptie vindt plaats in het

Duurzame oplossing

te drinken. Als de woonomgeving geschikt is

Door deze actie willen we bereiken dat we

dan zullen ze ook daar blijven.

gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te
Horst van 20.30 - 22.00 uur.

Parkeren in Horst-Centrum
In het afgelopen jaar zijn er, vanwege ontwikkelingen in het centrum van Horst, diverse
parkeerplaatsen bijgekomen enerzijds als compensatie voor vervallen parkeerplekken en
anderzijds als uitbreiding van parkeermogelijkheden. Op dit moment kun je terecht op één
van de bijna duizend gratis parkeerplekken in het centrum van Horst! Er is voldoende ruimte
op de diverse parkeerterreinen rond het centrum. Deze liggen allen op minder dan 5 minuten
lopen van het centrum.

Bekendmakingen

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

toegangsweg (inclusief voetpad) vanaf de

America

Tienrayseweg 19

Horst aan de Maas

Gasthuisstraat aan de noordzijde van het

Graafsebosweg 4

Gasthuisstraat 27

Vertrokken naar onbekende

Gasthoês kan niet meer gebruikt worden.

Broekhuizen

Haagweg 3

bestemming: Lottumseweg 6

De borden met verwijzing P-Gasthoes worden

Sectienr :D642, D663, D664,

Wilhelminaplein 10

Broekhuizen,

daarom verwijderd. Er wordt met tijdelijke

D665, D828, D442, D947,

Lottum

Horst, Venloseweg 110

borden naar het St. Antoniuspark verwezen

D445, D944, D77, D559,

Mgr. Schravenlaan 1a

Aanwijzingsbesluit

via het Kuiperplein. Dit is met name voor de

D627, D628, D942, D941

Horsterdijk 102

buitengewoon opsporings-

bewoners en de bezoekers van hof te Berkel.

Broekhuizenvorst

Meerlo

ambtenaar

Blitterswijckseweg 1

Beatrixstraat 2

Gezondheidsbeleid

Maar mogen wij je een tip geven?

Grubbenvorst

Kortenbos 9

“Positieve Gezondheid:

Wanneer je boodschappen gaat doen, is het

Lottumseweg 16

Sevenum

Een plus voor Horst aan de

parkeren nabij een supermarkt handiger

Horsterweg 66

Gelderdijk 29

Maas” vastgesteld

Parkeren Gasthoes

vanwege de boodschappen. Maar gaat u maar

Irenestraat 20

Molenstraat 23

Beleidsregels standplaatsen

De parkeerplaatsen zijn er mede ook gekomen

het centrum van Horst om lekker te lunchen of

Horst

De Donckstraat 24-26

gemeente Horst aan de Maas

omdat vanaf 1 april de parkeerplaatsen

gezellig te winkelen? Parkeer dan de auto op

Waterstraat ongenummerd

Tienray

vastgesteld

achter het Gasthoês door de bouw van de

de parkeerterreinen bij de Berkel, Torenstraat

Gasthuisstraat 25

Tienrayseweg 19a

seniorenwoningen komen te vervallen. Ook de

of Cuppenpedje. Daar is altijd wel plek.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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1 en 2 april 2019

Andere openingstijden
In verband met de installatie van de nieuwe

Openingstijden gemeentehuis

burgemeester Ryan Palmen hebben het

Maandag 1 april: 8.00 - 17.00 uur

gemeentehuis en de gemeentewerf

Dinsdag 2 april: 10.00 - 20.00 uur

op 1 en 2 april andere openingstijden.

Gemeentewerf
Voor het ophalen van een nieuwe

De avondopenstelling is die week op

afvalcontainer of -emmer:

dinsdagavond. Maandagavond is het

Maandag 1 april: 7.30 - 16.00 uur

gemeentehuis gesloten.

Dinsdag 2 april: 10.00 - 16.00 uur

Geen afval meer naar zee
16 Limburgse Maasgemeenten ruimen samen met een enorm aantal van 131 verenigingen
en groepen de oevers langs de Maas op.
Dit doen ze in samenwerking met de terrein

de inzamelmiddelen en haalt het afval op.

beherende organisaties, Rijkswaterstaat,
Provincie Limburg en IVN. Zaterdag 16 maart

Opruimen

is de eerste groep, het Grubbenvorster

Het is belangrijk dat alle afval die nu in het

Mannenkoor, al op pad geweest.

water drijft of op de oevers van de Maas
terecht komt wordt opgeruimd. Elk stuk

In Horst aan de Maas doen in totaal

plastic dat nu nog te zien en op te pakken

12 verenigingen en 1 basisschool mee aan

is vervalt door verwering uiteen in kleine

de opschoonacties. De acties vinden plaats

niet opruimbare plastics en uiteindelijk in

in maart of april. Verenigingen zijn vrij om zelf

microplastics of nog kleiner. Plastic vergaat

een datum te plannen. De gemeente verzorgt

nooit uit zichzelf!

Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

DAMESKLEDING
DAMESKLEDING (MAAT
(MAAT 36
36 T/M
T/M 52)
52)
WOONACCESSOIRES
WOONACCESSOIRES
Sandra
Sandra Rasing
Rasing
Venrayseweg
Venrayseweg 16b,
16b,5961
5961AG
AGHorst
Horst
Tel.
Tel. 06
06--235
235080
08096
96
www.facebook.com/pand16horst
www.facebook.com/pand16horst

Opruiming
najaarscollectie:
1 stuk 30%
stuks
40% 3 stuks
of meer 50% korting
De winkel
is weer gevuld
met2de
nieuwe
voorjaarscollectie

Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl

VRIJSTAAND WONEN
vanaf € 334.800 v.o.n.

■ Op slechts 25 minuten
van Eindhoven, Venlo,
Helmond en Roermond
■ Kavels van 425 tot 720 m2
■ Start bouw juni 2019
■ Tevens vrije bouwkavels
vanaf € 144.800 v.o.n.

Maison Makelaars
T +31 (0)77 – 308 29 46
ERA vb&t Makelaars
T +31 (0)88 – 545 46 45
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Afscheid burgemeester
Ina Leppink

Leerlingen van obs de Weisterbeek
te gast in de raadzaal

Aan het einde van de raadsvergadering van 19 april nam de gemeenteraad afscheid van

Regelmatig ontvangen we basisschoolleerlingen in de raadzaal voor een presentatie over de

waarnemend burgemeester Ina Leppink-Schuitema.

gemeente(raad) en een rondleiding. Zo’n bezoek wordt vaak afgesloten met een debat in de
raadzaal waarbij kinderen de gemeenteraad naspelen. In maart mochten we de leerlingen
van groep 7 en 8 van obs de Weisterbeek uit Horst verwelkomen. Onder leiding van raadslid
‘meester Jos’ Gubbels debateerden zij over hun eigen onderwerpen zoals groene energie,
speeltuinen van grotere kinderen, afval, ouderen, dierenwelzijn en rookvrije zones.

r - 11 uur

Annemie Craenmehr @acraenmeh

door wnd voorzitter Henk Weijs
Om 0.50 uur op 20 maart slotwoord
ink waarin hij haar dankt voor de
Lepp
Ina
@RaadHadM in de richting van
s
interimperiode bu Horst aan de Maa

Sinds december 2017 heeft zij de functie van

gezelschap van 27 raadsleden te houden

waarnemend burgemeester in Horst aan de

aan de keuze die ze zelf gemaakt hebben

Maas vervuld. Plaatsvervangend voorzitter

m.b.t. een vergadermodel”. Namens de

Henk Weijs dankte Ina Leppink voor haar

gemeenteraad bood hij Ina Leppink een bos

inzet de afgelopen 15 maanden. Hij roemde

bloemen aan. Wilt u weten hoe de vertrekkend

Behandeling raadsvoorstel
Gasthoês op 2 april

haar betrokkenheid als eerste burgermoeder

burgemeester zelf terugkijkt op haar

Helaas, de aangekondigde behandeling van het extra krediet voor duurzaamheid en inrichting

bij onze gemeente en haar geduld tijdens

burgermeesterperiode in Horst aan de Maas?

van ’t Gasthoês werd afgevoerd van de raadsagenda van 19 april. De reden is dat de

sommige lange raadsvergaderingen: “Het is

Bekijk de speciale Raadsﬂitz over het afscheid

raadsleden in een laat stadium veel aanvullende informatie van het college kregen die nog

een hele moeiljke klus om een illuster

van Ina Leppink op YouTube/RaadHadM.

geraapleegd moest worden. Het raadsvoorstel blijft ongewijzigd en is nu geagendeerd voor
de raadsavond van 2 april.

Kennismakingsbezoek gemeenteraad
aan Lottum en Tienray
In 2018 is de nieuwe gemeenteraad gestart
met een ‘tour’ langs alle dorpen. Doel is om

s

Gemeenteraad Horst aan de Maa

- Gisteren om 12:14 Gepubliceerd door @RaadHadM

t vanavond niet behandeld tijdens
Raadsvoorstel over Gasthoês word
ie
vrijdag veel aanvullende informat
raadsavond. De raadsleden hebben
april.
2
nd
savo
raad
r
naa
en
doorgeschov
gekregen. Daarom wordt voorstel

binnen een jaar alle dorpen te bezoeken om
kennis te maken met de inwonerinitiateven.
Op vrijdagmiddag 29 maart gaat de raad op
bezoek in Lottum en Tienray.De dorpsraden
van inwonerinitiatieven die men graag wil

Themabijeenkomst wonen

presenteren aan de (burger)raadsleden.

De woningmarkt verandert. Deze veranderingen gaan zo snel dat er aanleiding is om het

En hierbij is overigens ook rekening

huidige Masterplan Wonen door te ontwikkelen. Daarnaast wil de gemeenteraad meer

gehouden met een aantal wensen vanuit

betrokken worden bij de totstandkoming van de prestatieafspraken tussen het college,

de raad. In mei zijn de (burger)raadsleden

de woningcorporaties en de huurders. Allemaal zaken die voorbijkwamen tijdens de

tenslotte te gast in Hegelsom en Horst en

themabijeenkomst Wonen op 12 maart. De raad liet zich informeren en inspireren over

dan is de kennismakingstour volbracht.

kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in alle dorpen.

hebben een programma samengesteld

Uitnodiging receptie
burgemeester Ryan Palmen

Op maandag 1 april wordt Ryan Palmen beëdigd als nieuwe burgemeester van de
gemeente Horst aan de Maas.
Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering van 18.30 tot 19.30 uur.
Deze vergadering is voor genodigden, maar u kunt een en ander wel live volgen via
Horstaandemaas.nl. Wilt u kennismaken met burgemeester Ryan Palmen? Dat kan tijdens de
openbare receptie van 20.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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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.

Communicatie, zijn wij de gelukkigste mensen ter wereld?
Inmiddels zijn de Provinciale Statenverkiezingen achter de rug en
heeft iedereen in zijn politieke wereld de ‘knopen’ geteld. Individueel,
per partij, per gemeente en per provincie. En ja, ook ik als gemeentelijke
volksvertegenwoordiger kijk daar positief op terug.
Zeker als ik kijk naar onze
eigen kandidaat Rudy Tegels, die
het bewijs heeft gekregen van de
kiezer dat hij op de goede weg
zit. Binnen onze gemeente en
de provincie heeft het CDA het
goed gedaan. En toch mensen,
toch bekruipt er een gevoel dat

sen, de kiezer heeft altijd gelijk,
laten we dat vooropstellen. Of heeft
het ook een stuk met communicatie
te maken? Volgens mij communiceren we vaak ook niet goed. Als ik
bijvoorbeeld kijk dat een project als
Aardbeienland met de goede intenties door onze gemeente op verantwoorde wijze in het zadel gehouden
wordt, dan weten we dat niet goed
te communiceren. Dat is zo jammer.
Een gemiste kans zelfs.
Als je goed communiceert, voor-

er veel mensen zijn die niet tevreden zijn met datgene wat ze hebben, of denken recht op te hebben.
Zijn die mensen verwend, snappen
die het niet, leven die in een andere
wereld, of zie ik het gewoonweg
niet? Daar heb ik de laatste dagen
serieus mee geworsteld. En ja men-

kom je veel onvrede en misverstanden. Mensen trekken vaak conclusies
die weinig onderbouwd zijn, vaak
alleen op het gevoel.
Juist ja, en met dat gevoel moet
meer rekening worden gehouden
door goede communicatie, immers
Nederlanders zijn de gelukkigste
mensen van de wereld heb ik gelezen.
Alex Janssen,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Positieve Gezondheid: een plus voor Horst aan de Maas
In de raadsvergadering van dinsdag 19 maart is het nieuwe gezondheidsbeleid voor Horst aan de Maas vastgesteld. Een nieuwe weg, we
durven het oude beleid los te laten.
In het verleden stelden we één
maal per vier jaar dit beleid vast.
Vanaf nu gaan we het gezondheidsbeleid jaarlijks evalueren en daar
waar nodig actualiseren. Dichtbij en
samen met de samenleving gaan we
dit beleid verder gedetailleerd
uitwerken op de programmalijnen.
De vier programmalijnen zijn:

gezond en veilig oud worden, jong en
lekker in je vel, het verkleinen van
sociaal economische gezondheidsverschillen en samen met andere partners deelnemen aan de gezondste
regio en dit verder uitdragen.
De onderliggende gedachte van
het nieuwe beleid is het gedachtegoed van Machteld Huber: positieve

gezondheid. Het uitgangspunt hierbij is het accent leggen op wat mensen wél kunnen en zelf nog kunnen.
Niet focussen op wat niet kan, maar
aandacht geven op wat wel kan. Heel
belangrijk hierbij is: mensen vinden dit zelf ook en dat wat ze kunnen doen, doen ze vanuit hun eigen
motivatie. Niet omdat de samenleving of overheid hen dit oplegt. Dat
is waar de kracht zit van het gedachtegoed van positieve gezondheid.
Essentie gaat graag aan de slag met

het verder uitwerken en uitdragen van
dit beleid. Samen met alle inwoners
deze nieuwe definitie van gezondheid en deze nieuwe kijk en invulling
op het gezondheidsbeleid uitwerken.
Vertrouwen geven aan de inwoners,
samenwerkingsverbanden, zelfredzaamheid en eigen kracht stimuleren.
Een gezond, fit en gelukkig leven in
Horst aan de Maas.

daar grond voor beschikbaar stelt.
Dat werd bevestigd in de gemeenteraad naar aanleiding van vragen.
Maar waarom gebeurt dat dan niet?
In alle kernen waar wij als SP komen,
horen we dat er een gebrek is aan
woningen en dat er maar mondjesmaat, of niet, wordt bijgebouwd.
Een ander thema is de duurzaamheid. Alle woningen moeten klimaatneutraal worden, wat zoveel betekent
als optimaal isoleren om geen
warmte te verliezen en het eigen
gebruik aan energie zelf opwekken.

Dit zou kunnen door bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen, maar
ook door samen gebruik te maken
van een windmolen.
Wat moet er volgens de SP
gebeuren? Allereerst stoppen met de
verkoop van huurwoningen. Er moeten honderd extra huurwoningen
bijgebouwd worden, verspreid over
de dorpen en wijken in Horst aan de
Maas. Vrijkomende gebouwen die
in eigendom van de gemeente zijn,
moeten verbouwd worden tot woonruimte. De gemeente moet regie

Bianca van den Berg,
Fractie Essentie

Woonvisie
Op 12 maart jongstleden werd in de gemeenteraad gesproken over
het masterplan Wonen voor 2020, dat leidraad is voor afspraken met de
woningcorporaties over het aantal en het soort nieuwe woningen dat
gebouwd mag worden. Mensen die op zoek zijn naar een woning weten
hoe moeilijk het is om die te krijgen.
Als je als jongere een woning
wilt kopen valt het vaak niet mee
om de financiering tijdig rond te
krijgen en vis je vaak achter het
net als er ook een andere bieder
is. Voor ouderen zijn er in de kleine
kernen weinig mogelijkheden om
een geschikte woning te vinden.

Ook het krijgen van een huurwoning
is erg moeilijk, of het nu gaat om
sociale huurwoningen of om commerciële huurwoningen waarvoor vaak
ook nog een hoge huur gevraagd
wordt. Wonen Limburg heeft aangegeven honderd huurwoningen te
willen gaan bouwen als de gemeente

Alle
Maurice Acers
Tip van

nemen in de overgang van aardgas
naar elektriciteit, oftewel van fossiele brandstoffen naar duurzame
energie, zonder dat dit extra kosten
met zich mee brengt voor de huurders van sociale huurwoningen.
Er moet een einde komen aan de
krapte op de woningmarkt zodat
alle mensen in Horst aan de Maas
een fatsoenlijke woonruimte kunnen hebben.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Jubileumweken!

Japanse esdoorn
Keuze uit meer
dan 60 soorten!

30 mrt

-25%

Venloffioe p

o
• Gratis k n bos
ee
’
p
rij
‘G
•
bloemen!

Tip van

Chantal

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

Vaste planten

In blauwe pot 11 cm
Enorme keuze € 3,49/p.st.

€ 1,99

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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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.

Niet tegen, maar mét elkaar
Als de trend van populisme en polarisatie zich zo doorzet gaan we
terug naar taferelen van midden vorige eeuw. Die ellende moeten we
niet willen. Of hebben we daar niks van geleerd? Kortom: er ligt een
uitdaging voor ons allemaal het tij te keren. En om niet tegenover, maar
náást elkaar te gaan staan.
Natuurlijk mogen we van mening
verschillen. Maar één groep de
schuld geven van ‘alle ellende’ en
alleen roepen wat een groep mensen graag wil horen is wel erg
gemakkelijk. De rekening daarvan

betalen we uiteindelijk, zij het op
termijn, zelf.
Hoe zorgen we ervoor dat mensen met verschillende meningen
samen tot oplossingen komen in
plaats van proberen elkaar de tent uit

te vechten? Begin eens met elkaar
in levenden lijve te praten, niet via
publicaties in nieuwsbladen, e-mail of
sociale media. Is zo’n gesprek spannend? Jazeker, maar dat geldt voor de
ander net zo. Probeer in het gesprek
de ander niet te overtuigen, maar te
begrijpen. En dat door te luisteren
waar de ander mee zit. Reageer niet
op zaken die je niet leuk vindt om te
horen en schiet niet in de verdediging.
Blijf op hoofdlijnen en verzandt niet in

details. Is dit moeilijk? Ja. Vraagt het
om beheersing en heel veel geduld?
Ja. Mijn ervaring is dat er meestal
meer overeenkomsten dan verschillen
zijn. Door te beginnen met de overeenkomsten bouw je aan een relatie
waarin je samen ook een oplossing
gaat vinden voor de verschillen. Het is
een kwestie van Gewoon Doen.

wrichtend werken voor onze samenleving. Maar hoe zeer ik het ook oneens
ben met de uitspraken van iemand in
het publieke debat, ik zal er alles aan
doen zijn of haar vrijheid van meningsuiting te beschermen. Sommige
reacties na bijvoorbeeld de verkiezingsoverwinning van FVD zijn volstrekt
onacceptabel. Als je toekijkt als iemand
wordt bedreigd dan ben je zelf ook
verantwoordelijk. Meningsverschillen
los je altijd op door samen het gesprek

aan te gaan. Voor ons als PvdA is het
signaal duidelijk. Na de electorale
afstraffing in 2017 hebben we twee
verkiezingen op rij weer meer kiezers
aan ons weten te binden. En we gaan
door. Door elke dag te knokken om uw
vertrouwen te verdienen. Kiezers en
niet-kiezers. In Horst aan de Maas,
Limburg, Nederland en Europa.

Jeroen Achten,
VVD Horst aan de Maas

Vertrouwen
Het is inmiddels alweer ruim een week na de verkiezingen voor
Provinciale Staten. Verkiezingen die het CDA en FVD de grootste partijen
in Horst aan de Maas maakten. Verkiezingen die ervoor zorgden dat Rudy
Tegels van het CDA en Marlou Jenneskens van D66 zich Statenlid mogen
noemen.
Gefeliciteerd met dit resultaat en
heel veel succes met het strijden voor
de belangen van Horst aan de Maas
en Limburg. Maar ook verkiezingen
waarin 950 inwoners van Horst aan
de Maas hun stem op de Partij van de

Arbeid uitbrachten. Bedankt voor jullie
vertrouwen. Maar ook een uitslag waar
op sociale media veel mensen hun
zorgen over uitten. Mensen die zich
zorgen maken over uitspraken van
partijen die, volgens deze mensen, ont-

Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag 31 maart
in Someren geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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aan
Veerle van Rengs

De lente
is weer
begonnen
Vanaf vorige week woensdag kunnen wij weer met vol
trots zeggen dat het eindelijk
lente is. De winter is gelukkig
weer voorbij.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Veerle van Rengs
15 jaar
Horst
Dendron College

Zou jij het eeuwige leven willen
hebben?
Eigenlijk niet, het lijkt me wel cool
om alle vorderingen te zien in de
technologie en om te zien hoe de
mens verandert, maar het stomme
is dat alle mensen waarmee je bent
opgegroeid, uiteindelijk doodgaan en
je dan alleen achterblijft.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een rondreis willen maken door Noord- en ZuidAmerika en dan vooral door Brazilië,
de Verenigde Staten en Canada.
Maar Australië en Engeland lijken me
ook mooi, dus eigenlijk gewoon een
wereldreis.
Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Skateboarden of de Portugese taal.
Vorig jaar heeft er een meisje uit
Brazilië bij ons gewoond en toen heb
ik kennisgemaakt met de Braziliaanse
cultuur en dus ook met de Portugese
taal. Ik vind deze taal erg mooi en
leuk klinken, dus die zou ik wel willen
leren. Ook heb ik zelf een longboard

en ik vind het dan ook erg leuk om
te longboarden. Hier kun je eigenlijk
geen trucjes op doen, dus lijkt het me
wel leuk om te leren skateboarden.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag nog mijn gymnasiumdiploma willen halen en daarna gaan
studeren aan een universiteit.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een medicijn dat alle chronische
en dodelijke ziektes in de wereld
kan genezen. In mijn directe omgeving hebben meerdere mensen een
chronische ziekte (waaronder ikzelf)
en daarmee leven is natuurlijk niet
altijd even makkelijk. In mijn familie zijn er ook mensen die kanker
hebben gehad en/of zijn overleden
aan kanker, dus als zo’n medicijn
wordt uitgevonden, dan zou dat erg
fijn zijn.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Waarschijnlijk Canada, ik vind het een
erg mooi land en ik vind de cultuur
ook erg leuk. In ieder geval wil ik ooit
naar Canada op vakantie.
Waar ben je verslaafd aan?
Muziek luisteren, ik luister echt bijna
de hele dag naar muziek. Vaak zet ik
al muziek op als ik pas net wakker

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.

ben en dan blijf ik de rest van de dag
muziek luisteren.
Wat is je droombaan?
Ik weet nog niet precies wat voor arts,
maar misschien kinderarts of een arts
die is gespecialiseerd in diabetes en
dan vooral in diabetes type 1.
Wat is je favoriete sociale medium?
Instagram, je kunt erop zien wat je
favoriete artiesten doen, wat je vrienden doen, maar ook inspiratie opdoen
voor als je bijvoorbeeld iets wilt
maken of bijvoorbeeld iets wilt koken.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen, dat je
er voor elkaar bent en dat je begripvol tegenover elkaar bent. Zelf heb ik
wel eens problemen met mijn ziekte
en ik vind het dan altijd fijn om even
te praten met mijn vriendinnen, want
die zijn altijd erg begripvol over mijn
ziekte en staan altijd voor me klaar.
Hond of kat?
Honderd procent zeker een hond, wij
hebben zelf namelijk twee honden
en ik ben opgegroeid met honden om
me heen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Als ik een sport zou moeten kiezen,
dan zou ik voor hockey kiezen. Ik zit
nu al ongeveer 9 jaar op hockey en

vind het nog steeds erg leuk. Het zou
super leuk zijn om er heel goed in te
zijn en er mijn beroep van te maken.
Of snowboarden, want ik vind het er
altijd heel cool uitzien, maar ik heb
het eigenlijk nog nooit gedaan, dus
dat zou ik wel graag willen leren.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Shawn Mendes, hij doet wat hij leuk
vindt als beroep en maakt de coolste
dingen mee, hij reist bijvoorbeeld de
hele wereld rond, was genomineerd
voor twee Grammy’s en mocht optreden voor koningin Elizabeth. Het lijkt
me geweldig om je beroep te maken
van je talent, al zou ik eerst moeten
leren zingen als ik van leven zou ruilen.
Welke emoticon gebruik jij het
meest?
De emoticon met tranen van het
lachen, deze zou je kunnen vergelijken met een stopwoordje bij mij.
Ik gebruik hem namelijk veel te vaak
en ik heb bijna geen WhatsAppgesprek waarin deze emoticon niet
voorkomt.
Dag of nacht?
Dag, overdag valt er veel meer te
beleven en zijn er ook veel meer
mensen wakker waardoor je meer
leuke dingen kunt doen.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

3 van de 4 slaagt!

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.mens-en-relatie.nl

www.peetenmobiel.nl

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Geen ochtenden wakker
worden dat je naar school of
werk moet en er dan achter
komen dat je door de sneeuw
moet fietsen. Of sterker nog,
meer tijd kwijt moeten zijn aan
het anders aankleden en de
dikke truien die je aan moet
doen. Ik vind het erg fijn dat het
eindelijk lente is, en ik denk
veel andere mensen ook.
Wakker worden met wat meer
zon en alle vogels die dan
fluiten. Een heerlijk gevoel is
dat. En dan grotendeels ook het
zongedeelte. Ik denk dat meer
mensen dat wel hebben. Dat ze
niks echt sombers ervaren
tijdens de winter maar zodra er
een paar zonnige dagen achter
elkaar zijn, die je huid lekker
kunnen opwarmen dat je je dan
automatisch een stuk gelukkig
voelt. En dat vind ik nou zo
prettig aan de lente. Het gevoel
dat alles weer opnieuw begint.
Alle kleine dieren die tot leven
komen en leven aan je dag
geven. Alle bloemen die eindelijk gaan bloeien na al die
wintermaanden. Alle baby’s die
geboren worden in een nieuwe
verse wereld. Ik vind het supermooi om zoiets te kunnen
meemaken. Het nadeel is
natuurlijk wel alle insecten die
ook weer tot leven komen en je
vervelen tijdens bijvoorbeeld
het eten. Of als je snel fietst dat
je allemaal kleine beestjes in je
ogen of op andere plekken
krijgt. Maar dat is zo’n minuscuul ding tegenover al het
mooie van de lente. Ik hoop
hierom ook dat iedereen net zo
veel kan genieten van de lente
als ik.
Jélena
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Wedstrijdzwemmen

HZPC promoveert
naar Hoofdklasse
Door: zwemvereniging HZPC
De wedstrijdzwemmers van zwemvereniging HZPC uit Horst zijn op zondag 24 maart gepromoveerd naar de
Hoofdklasse, vergelijkbaar met de Eredivisie in het voetbal. HZPC promoveerde door thuis een derde plek te
behalen in het eindklassement.

Korfbalsters
spelletjeskampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo F2 speelden zaterdag
23 maart een spannende wedstrijd tegen de kampioen uit hun
poule. Deze wedstrijd werd helaas net verloren. Maar het spelletje na de wedstrijd wonnen ze wel en daardoor werden ze spelletjeskampioen in de zaalcompetitie.

VC Trivia N61
kampioen in de
tweede helft
Door: volleybalclub Trivia
De zeven meiden van VC Trivia N61 kregen zondag 24 maart de kans
om zich te bekronen tot kampioenen van de tweede helft.
Zij speelden deze dag een
thuiswedstrijd in de gymzaal van
Meterik. Het binnenhalen van één
setje was voldoende om het kampioenschap op hun naam te kunnen
schrijven. De meiden uit America,
Hegelsom en Meterik staan dit
seizoen onder leiding van Nicole
Tacken en Jill Janssen. Ze wisten dat
het in de eerste wedstrijd tegen
Hovoc wel lastig zou kunnen worden,
maar ondanks de spanning werd er
goed gespeeld en waar nodig elkaar

geholpen. Na twaalf minuten stond
de teller op 18-14 en daarmee was
het kampioenschap binnen. De
tweede set kon Hovoc VC Trivia goed
onder druk zetten met serveren,
mede hierdoor en door concentratieverlies raakten ze de grip kwijt en
verloren ze de set met 13-25. De
laatste wedstrijd van deze dag tegen
VC Athos ’70 werd overtuigend met
4-0 gewonnen. Nadat alle supporters
het team hadden gefeliciteerd,
volgde er een champagnedouche.

HZPC nam het op tegen de teams
uit Brunssum/Landgraaf (Zwemsport
Parkstad), Eijsden (ZC Eijsden) en
Sittard (Hellas-Glana). De voorlopige
tussenstand na drie rondes beloofde al
een spannende wedstrijd, waarna
alleen de eerste vier verenigingen in
de A-klasse promoveren. Na de eerste
drie wedstrijden stond HZPC op een
vierde plek in de A-klasse, waarbij de
nummers 3, 5 en 6 erg dicht in de
buurt kwamen.
Op het programma stonden een
aantal uitdagende afstanden. Voor de

dames en heren senioren stonden
onder andere de tweehonderd meter
vlinderslag en tweehonderd meter
wisselslag te wachten. Voor de jongste
junioren jongens en meisjes stonden
de vierhonderd meter vrijeslag en
honderd meter schoolslag op het programma. De meisjes jeugd en oudste
junioren jongens zwommen de tweehonderd meter schoolslag en honderd
meter rugslag en de jongens jeugd
en dames senioren 1-2 zwommen de
tweehonderd meter rugslag en honderd meter vrijeslag. Het programma

werd afgesloten door een 8x50
meter vrijeslag mix-estafette, waarbij van elke leeftijd een jongen en
een meisje werd vertegenwoordigd.
Na dit volle zwemprogramma kwam
HZPC uit op 5107,13 punten, wat een
totaal van 23268,30 punten maakte.
HZPC komt hiermee in het eindklassement op de derde plek en dit betekent dat de ploeg volgend seizoen in
de Hoofdklasse van het Nederlandse
wedstrijdzwemmen zal uitkomen. In
de Hoofdklasse is plek voor de 18 snelste verenigingen van Nederland.

Thuiswedstrijd

VC Trivia D1 boekt
overwinning op Havoc
Door: volleybalvereniging Trivia
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Trivia speelde zaterdag 23 maart tegen Havoc uit Haps.
Het werd een degelijke thuiswedstrijd die met 3-1 werd gewonnen door VC Trivia D1.
De eerste set liet VC Trivia meteen
zien wat ze in huis hadden. Er werd
overtuigend aan de wedstrijd gestart
en aan eigen kant werd er erg goed
gespeeld. Volgens de coach zelfs de
beste set van het afgelopen seizoen.
Met een stand van 25-21 werd de eerste set binnengehaald. In de tweede
set werd dezelfde lijn doorgezet, soms

werd er achter de feiten aangehobbeld, maar de dames van VC Trivia
hielden het hoofd koel en ook de
tweede set werd met 25-20 gewonnen. In de derde set gaf VC Trivia
onnodig het stokje over aan Havoc,
er werd te slordig gestart en de opgelopen achterstand was niet meer bij te
halen: 14-25.

In de vierde set wist VC Trivia de
leiding weer over te nemen in de
wedstrijd en werden de rollen van de
derde set omgedraaid. VC Trivia sloot
de laatste set overtuigend met 25-14
af. Volgende week hebben de dames
een weekje rust, daarna hebben ze
nog twee competitiewedstrijden voor
de boeg.

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
GEZOCHT
(B-C-E)
Code 95 niet vereist

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

10-20 uur per wk,
leuke job voor 65+

Strijbos Tuinbouw
06-22410401

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten
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Van SV United

Sporting ST verliest
op eigen veld
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De heren van voetbalcub Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelden zondag 24 maart thuis tegen SV United
uit Wanssum. Sporting ST verloor met 1-3.
De actie begon al vroeg in de
wedstrijd. Door een verkeerde inspeelbal van United kreeg Stan Theeuwen
de kans om 1-0 te maken, maar de
keeper van United was lekker ingetrapt en voorkwam een vluggertje.
De scheids was zeer coulant en had
eigenlijk maar twee regels: geen
commentaar en laat de bal liggen.
De nummer 5, Niek van Bergen speler
van United, wist precies wat hij moest
doen en pakte in de 8e minuut geel
voor commentaar op de scheidsrechter. Tot aan de 25e minuut ging het
beide kanten op en lag de wedstrijd
nog open. Door een inzet van Indy
Phlipsen in de 26e minuut viel de bal
op de voeten van verdediger Rik

Miltenburg en het was een eigen
doelpunt, 0-1. In de 35e minuut kreeg
de spits van United de bal waarna Hay
van Rijswick zijn vlag omhoog stak.
De aanvaller van United liet de bal een
keer stuiteren en haalde verwoestend
uit, 0-2. De scheids praatte nog even
onduidelijk met de vlagger van
Sporting maar het doelpunt werd
erkend. Het bleef vervolgens 0-2 tot
aan de rust en Sporting kon naar
binnen om te bedenken hoe ze deze
achterstand inhaalden. De tweede
helft kwam wat later op gang maar
rond de 65e minuut werd Stan
Theeuwen in het zestienmetergebied
van United aangespeeld. De verdediger was te laat en de referee legde de

bal op de stip. Aanvoerder Kevin
Goldsmith nam de penalty: 1-2 strak in
de rechterhoek. De 1-2 en de kracht
van verse spelers gaf Sporting weer
hoop. Ze creëerden meer kansen.
Zo kwam invaller Johan van Mierlo
voor de goal van United maar schoot
de bal op het aluminium, weer een
ongelukkige tegenvaller voor Sporting.
In de laatste 10 minuten kwam de bal
vanuit een snelle counter op de goal,
maar keeper Bram Willems (die
afgelopen zondag zijn 350e wedstrijd
voor Swolgen en Tienray speelde)
voorkwam een goal. Niemand van de
verdediging wist de bal vervolgens
weg te werken en Bram van de Ven
maakte de 1-3.

Derby tegen SV Venray

Wittenhorst laat kansen
liggen en verliest
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De enige echte derby tussen SV Venray en Wittenhorst 1 werd zondag 24 maart een terechte zege voor de
thuisclub. Weliswaar was de 3-0 geflatteerd, maar als de oranjehemden de kansen niet benutten en bij Venray
goaltjesdief Armend Shala een mooie hattrick scoort dan is het verschil niet moeilijk. Hij stond of vond steeds de
juiste positie om een kans te verzilveren.

TV Apollo’69
viert jubileum
Tennisvereniging Apollo ’69 uit Sevenum bestaat 50 jaar en viert dit
op zaterdag 30 en zondag 31 maart met diverse activiteiten op het
tennispark.
Op zaterdag 30 maart vinden
de finales plaats van de clubkampioenschappen 2019 in de single,
mix en dubbel en aansluitend is er
een feestavond op het tennispark
voor de leden. Op zondag 31 maart
wordt er een brunch georganiseerd
voor de leden en de buurtbewoners
woonachtig rondom de tennisvelden.
De vereniging is opgericht op
31 maart 1969 in samenwerking met
de toenmalige gemeente Sevenum.
TV Apollo ’69 is vernoemd naar de
missie van het Apolloprogramma die
de eerste mensen op de Maan zetten met de Saturnus-raket. Als kleine
vereniging begonnen en indertijd
uitgegroeid tot een van de groot-

ste vereniging binnen de gemeente
Sevenum. De club begon aan de
Hackfoirtstraat met twee banen,
twee kleedlokalen en een klein
keukentje. In 1970 telde de vereniging 154 leden en was er een
wachtlijst met circa vijftig personen.
In 1990 vond de privatisering plaats
en in 1993 bereikte de vereniging
het aantal van 400 leden en waren
inmiddels, in eigen beheer, alle zes
banen voorzien van verlichting. In
1998 is de vereniging volledig geprivatiseerd en is er een nieuw clubgebouw verrezen. Momenteel heeft de
vereniging 241 leden. Verder zijn er
zo’n vijftig vrijwilligers actief.
Kijk voor meer informatie:
www.tvapollo.nl

PROEF DE
LENTE!
Zondag 31 maart open
van 13.00 tot 17.00 uur
Ruime keuze in
dames- en herenjassen

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

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

America buitengebied Noord € 10,50
Horst centrum € 10,00
Melderslo

centrum + Broekhuizerdijk

€ 12,50

Sevenum rondom Sondertseveld € 9,00
In het eerste bedrijf vergaten de
oranjehemden enkele keren de trekker
over te halen. Thom Derks trof bij een
corner met het hoofd de lat. Even later
kwam Marco Daniels een teenlengte
tekort om doelman Sam Stiphout te
verschalken. De grootste mogelijkheid
kreeg Joost van Rensch die een voorzet op maat door Thom Derks van
dichtbij voor een lege goal overschoot.
Geen voorsprong voor de bezoekers.

Een voorsprong werd wel in de schoot
geworpen in de laatste minuut voor
Venray toen op het middenveld de bal
onnodig werd ingeleverd. Uit een
snelle uitbraak was het tenslotte Shala
die de bal kon inschieten, 1-0. Tevens
rust. Na de pauze eigenlijk hetzelfde
spelbeeld. Venray had het best verzorgde spel en de ploeg van Ton
Kosterman kreeg tot het laatste
kwartier de beste kansen. Een gelijk-

spel werd in de slotfase teniet gedaan
toen de thuisclub profiteerde van een
mindere periode bij de Horstenaren.
Shala was tweemaal een plaaggeest
en bezorgde Venray een verdiende
zege, maar als.... Zo kon Venray na
enkele jaren weer een zege behalen
op Wittenhorst 1. Lichtpunt van deze
wedstrijd is de terugkeer van Daan
Hendriks in Wittenhorst 1. Hij viel vlak
voor tijd in voor Daan Verlijsdonk.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Teampresentatie wielerformatie LECT
Door: Frank Fonteyne, wielerformatie LECT
Bij brasserie In de Witte Damen in Grubbenvorst werd op zaterdag
23 maart de wielerformatie Limburg Express Cycling Team gepresenteerd. De ploeg uit Horst aan de Maas bestaat hoofdzakelijk uit amateurs
en masters. Het team staat onder leiding van teammanager Frank
Fonteyne.
De ploeg bestaat uit vijftien licentiehouders en een tiental renners die
zonder licentie de nodige kilometers maken. Fonteyne: “Ik verwacht
veel van onze nieuwe aanwinsten
Pim Erren uit Venlo, Dick Janssen
uit Velden en Bjorn Kerssenberg uit
Kessel. Alle drie hebben in het verleden al mooie resultaten neergezet.
De drie aanvallend ingestelde
renners worden bij de amateurs vergezeld door onder andere Lex van

Enckevort, Marcel van der Veen, Giel
Emons, Sander Hermans, Lennart
Bexkens, Rens Janssen, Roy Simons,
Bruce Rayer en Wesly Theunissen.
Simons, Rayer en Theunissen hebben de laatste jaren al laten zien hun
mannetje te kunnen staan in de regionale koersen.
Bij de masters worden de nodige
prestaties verwacht van Edward van
der Werf, Gianni Schim, Frank Rayer
en Thei Geenen.”

Winnende goal van Damian Linders

VV Hegelsom wint van
Montagnards
Door: Pim Gubbels, voetbalvereniging VV Hegelsom
De mannen van het eerste elftal van voetbalvereniging VV Hegelsom speelden op zondag 24 maart een
wedstrijd tegen Montagnards uit Bergen. Het Hegelsomse team won in Bergen met 0-1 dankzij een goal van
Damian Linders.

SV Lottum E1
zaalkampioen
Door: korfbalvereniging SV Lottum
De korfbalmeiden van de E1 van SV Lottum zijn zaterdag
23 maart op overtuigende wijze zaalkampioen van het seizoen
2018/2019 geworden. De afsluitende wedstrijd tegen Merselo
wisten zij met 22-1 te winnen. In de gehele zaalcompetitie wonnen zij al hun wedstrijden en scoorden maar liefst 202 doelpunten.
Zij kregen dan ook een welverdiende huldiging na de wedstrijd.

Het eerst gevaar aan de kant van
Hegelsom kwam via Jordi Geurts. Hij
wist de paal te raken nadat de keeper
was gezien met een lobje. Vanaf dat
moment ging de wedstrijd een
beetje op en neer met als hoogtepunt een afstandsschot van Jordi
Janssen die ruim over vloog. De
verdiende voorsprong kwam in de
39e minuut. Door een goede actie op
rechts van Niek Peeters die via een
rebound Joey Joosten wist te bereiken. Joey had Damian bij de tweede
paal gespot en legde hem perfect
neer zodat Damian hem via de

onderkant van de lat binnen kon
knikken.
Net na rust begon Hegelsom fel
en dat resulteerde bijna in de 0-2.
Een te korte terugspeelbal werd
door Joey onderschept maar de
keeper wist zijn inzet te keren met
zijn voeten. Pas na 70 minuten kon
Montagnards haar eerste kans achter
de naam zetten. Met een steekpas
werd de spits gelanceerd maar door
een oplettende en uitkomende Joris
zorgde het niet voor veel gevaar.
De laatste 10 minuten was het
nog even billenknijpen voor de staf

en supporters uit Hegelsom, want er
kwamen nog twee megakansen aan
voor Montagnards. De vrije trap in
de 90e minuut kon nog net door Joris
uit de onderhoek getikt worden en
in de 95e minuut was het wederom
Joris met een katachtige redding die
de bal uit de rechterbovenhoek wist
te boksen. Na 6 minuten blessuretijd
vond de scheids het genoeg en floot
voor het laatste fluitsignaal.
Volgende week treffen de roodwitte wederom Montagnards, maar
ditmaal op sportpark Wienus in
Hegelsom.

Improviseren met spelers

GFC’33 wint topper
tegen Meterik
Nelissen Constructie is ruim 22 jaar actief op het gebied
van maatwerk in stalen trappen, balustrades en ander
constructiewerk in staal, rvs en aluminium.
Wegens uitbereiding zijn wij op zoek naar een:

Tekenaar/werkvoorbereider
(fulltime)

De werkzaamheden bestaan uit een gevarieerd aanbod:
• het ontwerpen, uitwerken en tekenen van diverse producten,
in Tekla Structures van Construsoft;
• voorbereiden van offertes;
• voorbereidende werkzaamheden voor de werkplaats;
• voorbereiding in- en verkoop;
• indien nodig bijspringen in de werkplaats.
U komt te werken in een gemotiveerd en enthousiast team,
dat achter hun gemaakt product staat. We bieden u een
marktconform salaris en leuke collega’s. We verwachten van u
een gemotiveerde houding en naar verloop van tijd zelfstandig
kunnen functioneren. Liefst met enige jaren werkervaring.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie v.o.f. t a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT VENLO-BLERICK
info@nelissenconstructie.nl www.nelissenconstructie.nl

Door: voetbalvereniging GFC’33
Het eerste elftal (nummer drie) van GFC’33 Grubbenvorst ging op zondag 24 maart op bezoek bij nummer
twee, Meterik. GFC won de wedstrijd met 0-3.
De Grubbenvorstenaren mistten
nog steeds verdediger Wouter
Peeters door een blessure. Omdat
aanvoerder Wouter van Denzen net
terug was van vakantie en ook
Sander Heijnens ontbrak, moest
trainer Rene Peters improviseren.
Hij koos voor middenvelder Joost
Relouw in het hart van de verdediging. Aan hem de taak om de
Meterikse superspits Dirk van Rengs
uit te schakelen die dit seizoen al
meer dan twintig keer scoorde.
GFC’33 begon wat onwennig na
de vele afgelaste wedstrijden van de
laatste weken. Gaandeweg de eerste
helft, ging het lopen. Spits Van Rengs
kreeg geen enkele ruimte van Joost
Relouw en het Meterikse spelletje
van de lange bal was dan ook weinig
effectief. Toch was de eerste grote

kans na een verdedigingsfoutje voor
Meterik, maar vrij voor de keeper
werd over het doel geschoten. GFC’33
begon steeds beter te combineren
en dat leidde na een half uur tot de
0-1 van Sebastiaan Theelen. Meterik
leek aangeslagen en GFC’33 kreeg
meerdere goede kansen, maar vond
steeds de Meterikse doelman op zijn
weg. Vlak voor rust echter schoof de
onvermoeibare spits Thei Breukers
op aangeven van Bas van Beckhoven
de 0-2 binnen. In de tweede helft
bleef GFC’33 vrij eenvoudig overeind. Meterik kon niet zijn gebruikelijke spelletje spelen, want Joost
Relouw gaf topscorer en aanspeelpunt Van Rengs opnieuw geen centimeter ruimte. Bovendien was het
Grubbenvorster middenveld voetballend heer en meester, met centraal

een uitstekend spelende Jur Scheres
en als stofzuiger Bram Martijn. Enige
minpuntje was het uitvallen van aanvalsleider Willem van den Aarsen met
een blessure. En de vier gele kaarten
die de scheidsrechter aan GFC-spelers
toonde, met name voor commentaar op zijn leiding. Onnodig uiteraard, maar ook wel erg gemakkelijk
en eenzijdig gegeven. Invaller Jasper
van der Weegen schoot de bal in het
laatste kwartier na een mooie aanval
nog strak in de kruising en dat betekende de 0-3. Meterik was knock-out
en mocht van geluk spreken dat de
Grubbenvorstenaren de vele kansen
niet benutten. Zo bleef het bij een
verdiende 0-3 voor een voetballend
sterker GFC’33 dat Meterik nu tot op
drie punten is genaderd met nog één
inhaalwedstrijd voor de boeg.

28
03

SV Melderslo-korfbalsters
pakken toch punt
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 24 maart een vroege wedstrijd tegen Heumen 1 uit
Heumen. Iets na elven in de ochtend klonk het startsignaal voor de wedstrijd in sporthal De Passelegt in
Overasselt. De eindstand werd 17-17.
SV Melderslo kon vrijuit aan deze
wedstrijd beginnen: de ploeg was na
vorige week al veilig voor degradatie
en had dus niets meer te verliezen.
Voor Heumen stond er nog wel wat op
het spel. Bij winst was de thuisploeg
nog in de race voor een promotiewedstrijd. Heumen begon dan ook duidelijk feller aan de wedstrijd dan SV
Melderslo en wist al snel uit te lopen.
Wellicht was het te wijten aan het
vroege tijdstip, maar SV Melderslo was
alles behalve scherp. Het verdedigde
niet als collectief en aanvallend ging

de ploeg uiterst onzorgvuldig om met
haar kansen. Bij rust stond er dan ook
een achterstand van 7-2 op het scorebord. Na rust ging Heumen in eerste
instantie verder met het uitbouwen
van de voorsprong. Toen ook SV
Melderslo de korf eindelijk wist te
vinden, leek er bij de speelsters een
knop om te gaan. Langzaam maar
zeker begon het team wat in te lopen
op Heumen, dat wel nog steeds
doelpunten maakte. Er was weer strijd
zichtbaar en SV Melderslo kwam
steeds dichterbij. Op een gegeven

moment kwam het zelfs op gelijke
hoogte met Heumen. In de slotfase
had Heumen opnieuw de voorsprong
gepakt: 17-16. Via een terecht gegeven strafworp wist SV Melderslo de
stand echter net op tijd weer gelijk te
trekken. Een zuiver afstandsschot van
de uitploeg in de laatste seconde van
de wedstrijd zat helaas net niet, maar
SV Melderslo kan toch zeggen dat het
zich door een goede tweede helft
terug in de wedstrijd heeft gevochten
en daarmee één puntje heeft verdiend.
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Wittenhorst 1 weer
in halve finale
landelijke beker
Voetbalclub RKsv Wittenhorst uit Horst heeft de halve finale bereikt
van de landelijke beker door op dinsdag 26 maart thuis te winnen van
SVME 1 uit Eijsden. In deze enerverende wedstrijd werd in de tweede
helft Eijsden verslagen met 3.0.
In de rust stond het 0-0. In de
tweede helft toonde Wittenhorst
meer lef en zo schoot Thom Derks in
70e minuut een penalty in de
touwen. In de slotfase drukte de
thuisploeg door, Michiel Hanssen
kopte de 2-0 binnen. Het slotakkoord was nogmaals van Thom

Derks die met een mooi schot de
3-0 maakte. Hiermee plaatst
Wittenhorst zich voor de halve finale
tegen de winnaar van de wedstrijd
tussen Groene Ster en Caesar.
De halve finale van de landelijke
beker wordt gespeeld op donderdag
25 april.

Tegen MVC’19

Inschattingsfout kost
Melderslo een punt
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
De heren van Melderslo mochten zondag 24 maart op bezoek naar Maasbree. MVC’19 aasde nog op de eerste
overwinning van dit jaar. Terwijl Melderslo met een goed gevoel na de 3-0 overwinning tegen Blerick op het veld
stond. Toch verloor de ploeg met 1-0.
De eerste helft had Melderslo een
paar kansjes meer. In de 10e minuut
kreeg Teun Peeters de bal van Gijs
Coenders op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld. Maar Teun
schoot helaas over. In de 30e minuut
werd vanuit een spelhervatting Bart
Theeuwen gevonden. Hij kon de bal
met zijn hoofd net niet genoeg richting
geven. In de 40e minuut kreeg MVC’19
een kans. Bas dacht de bal nog te
kunnen pakken maar een speler van
MVS’19 was hem te snel af. Hij schoot
de bal richting doel. Goed voor

Melderslo dat Bart Verheijen deze bal
voor de lijn nog kon weghalen.
De tweede helft begon MVC’19
iets sterker en zette wat meer druk.
Melderslo had het hier moeilijk mee
maar kon de 0 nog vast houden.
Melderslo kreeg ook een paar kansjes
maar helaas. In de 28e minuut werd
Bart Verheijen binnen het zestienmetergebied onderuit gehaald. Penalty
was de gedachte. Maar de scheidsrechter besliste anders. Meegekomen
fans en spelers stonden nog verbaasd
te kijken, terwijl de keeper van MVC’19

de bal ver uitschoot. Deze bal stuitte
voor de rand van het zestienmetergebied. Bas van Westervelt wilde deze
bal oppikken maar schatte deze verkeerd in. Hij vloog over hem heen en
een speler van MVC’19 kon hem met
een puntertje intikken 1-0. De jongens
van Melderslo probeerden er alles aan
te doen om dit recht te zetten de laatste 15 minuten. Vechtlust was er wel
maar voetballend kwamen ze er niet
meer door, jammer. Zondag 31 maart
kunnen ze revanche nemen op MVC’19.
Dan wacht Melderslo thuis MVC’19 op.

Dames naar tweede plek

Dames Hovoc winnen,
heren verliezen
Door: volleybalvereniging Hovoc
De volleybaldames van Hovoc DS1 speelden op zaterdag 23 maart een wedstrijd tegen Volley Tilburg DS3 uit
Tilburg. Daarnaast reisde Hovoc HS1 naar Hoogeveen om tegen FOOX Olhaco HS1 te spelen. HS1 verloor en DS1
won de wedstrijd.
De dames doen mee in de top drie
van de competitie. De ambities zijn
ook om door te groeien en de kunst is
dan ook om geen punten naar Tilburg
te sturen. Dit idee gaf de dames iets te
veel spanning en dat gaf Tilburg
ruimte om in haar spel te komen.
De eerste set werd gelukkig nipt door
Hovoc gewonnen, 25-22. Nog niet
helemaal scherp en uiteindelijk iets te
afwachtend, werd er achtereenvolgens
twee serviceseries door Tilburg
gemaakt. Dit geslagen gat van negen
punten slonk uiteindelijk naar een gat
van vier punten, 21-25. Dit deed de
dames in furie ontsteken en liet zien
waar het van gemaakt was. De routi-

nes liepen gesmeerd en een goede
pass liet de spelverdeler de aanvallers
makkelijk bedienen, 25-13. De laatste
set begon iets te slordig, maar werd
snel herpakt. Zakelijk werd de wedstrijd uitgespeeld, 25-19. Met vier
punten erbij staan de dames nummer
twee in de competitie. De heren
begonnen goed spelend aan de eerste
set in Hoogeveen. Een voorsprong
werd langzaam opgebouwd en die
werd groter en groter tot de 18-25.
Detweede set begon Hovoc met een
kleine voorsprong. Olhaco bleef vlak in
het kielzog. Pas halverwege de set
worstelde Hovoc zich los en sprintte
naar de winst, 18-25. Voor dubbele

setpunten was winst in de derde set
noodzakelijk. Ook hier waren Olhaco
en Hovoc niet ver van elkaar. Tot de
17 punten waren beide teams gelijk.
Hierop wist Olhaco enkele serviceseries in te zetten waar de passers van
Hovoc geen goed antwoord op hadden. Met 25-20 pakte een sterk
herstellend Olhaco terecht een puntje.
Vol goede moed werd de vierde set
aangevangen, maar hier was de
tegenstander niet alleen Olhaco.
De bok en Hovoc zelf worstelde met
het spel. Olhaco maakte hier handig
gebruik van en dwong een vijfde set
af, 25-22. Ook deze ging helaas naar
Olhaco 15-12.

redacteur

(m/v fulltime)

HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas en HALLO Venray zijn
gratis nieuwsbladen die wekelijks worden verspreid in deze drie
gemeentes en worden uitgegeven door Kempen Media. Ter versterking
van ons redactieteam zijn wij per direct op zoek naar een redacteur.
Wie ben je
Je uitdaging
n Je verzorgt de redactionele inhoud n Je hebt minimaal HBO werk- en
van de nieuwsbladen;
denkniveau;
n Je bijt je vast in een onderwerp en n Je hebt bij voorkeur een opleiding
weet het duidelijk en helder op te
journalistiek gevolgd;
n Je bent altijd op zoek naar nieuws;
schrijven;
n Je fungeert als gezicht van
n Je hebt een sterke binding met de
HALLO naar de lezer toe;
regio;
n Je bezoekt evenementen,
n Je werkt goed samen,
personen en activiteiten in de
bent stressbestendig en
regio, waarbij je makkelijk contact
communicatief vaardig;
n Je taalvaardigheid is uitstekend
legt met anderen;
n Je hebt gevoel voor nieuws en
en je werkt nauwkeurig, je kunt
teksten zowel grammaticaal,
je weet wat er speelt binnen het
conceptueel als redactioneel
verspreidingsgebied;
n Je werkt nauw samen met
beoordelen;
n Je bent flexibel;
de uitgever, commercieel
n Je bent je ervan bewust dat dit
medewerkers en vormgevers.
geen 9-tot-5 functie is en je bent
bereid om ook in de avonduren en
in het weekend werk te verrichten.

Wij bieden
n Een dynamische werkomgeving;
n In eerste instantie een contract voor bepaalde tijd;
n Een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
professionele nieuwsbladen maakt;
n Een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast
over ons nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een
motivatiebrief zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempen-media.nl
o.v.v. vacature redacteur
Voor meer informatie of vragen over deze functie kun je contact opnemen
met Ingrid van Kempen via 077 208 32 00
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Kinderen basisschool de Schakel oefenen voor hardloopwedstrijd

Bikkelen voor Rundje um ut Hundje
’14, 12, 33, 6, 42’, luidt het door de gymzaal van basisschool de Schakel in Broekhuizenvorst. De kinderen van de school zijn bezig met
een clinic en proberen zo vaak mogelijk hun ballon hoog te houden. Ze bereiden zich namelijk voor op het Rundje um ut Hundje in Horst
op zaterdag 11 mei.

Alle kinderen van basisschool de Schakel
doen mee aan de clinic. Het zijn geen gemakkelijke oefeningen. Twee coaches van Rundje
um ut Hundje sporen de kinderen vol enthousiasme aan. De clinic is vooral een uurtje conditioneel afzien, maar wel goed om te trainen.
Met oefeningen zoals slalommen om pionnen,
tikkertje, ballon hooghouden en een estafetteparcours afleggen, trainen ze hun conditie voor

de hardloopwedstrijd. Het is niet de eerste keer
dat de basisschool een clinic organiseert voor
Rundje um ut Hundje. Vorig jaar trainden ze ook,
vertelt docente Gees Timmer. “We deden elk
jaar met de wandeldriedaagse mee. Helaas liep
daar het animo wat terug. Toch wilden we ons
sportief blijven inzetten en daarom startten we
vorig jaar de samenwerking met Rundje um ut
Hundje. Van de ongeveer 130 kinderen deden

Crist Coppens
Alleen dinsdag 2 april

verse braadworst
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

er 58 mee aan de hardloopwedstrijd. Dat zijn er
een heleboel en daar zijn we heel trots op.”
De clinic is niet het enige om de kinderen enthousiast te maken voor Rundje um ut
Hundje. De schoolhal schittert net zoals vorig
jaar ook gezondheid uit. “Vorig jaar leek het ons
een leuk idee om in de gemeenschappelijke
ruimte van de school overal voetstapjes op te
hangen”, vertelt Timmer. “Elk voetstapje staat

voor een deelnemer van de Schakel die meedoet met Ut Rundje. Daarop staat de naam van
diegene geschreven. Zo proberen we iedereen
zo enthousiast mogelijk te maken.” Ter voorbereiding wordt er ook voor elke categorie (Ouder/
kindloop, Kidsrun, Scholenloop, Jongerenloop,
5 kilometer en 10 kilometer) een warming-up
gehouden. Voor de scholenloop houdt één van
de ouders van de kinderen van basisschool de
Schakel de gymnastiekoefening. De school probeert de ouders nauw bij het sportevenement
te betrekken. “Het is ook mooi om te zien dat er
veel ouders komen kijken naar hun kinderen”,
zegt Timmer. “Het idee is ook tijdens een ouderraadsvergadering gestart om mee te doen aan
Ut Rundje. Dat is al helemaal mooi om te zien.”
Rundje um ut Hundje houdt dit jaar haar
vijfde editie. De jaarlijkse Horster hardloopwedstrijd is vernoemd naar het standbeeld van een
hond dat op het Lambertusplein in het centrum
van Horst staat. Het standbeeld wordt ook wel
het ‘Hundje van Hôrs’ genoemd en is gebaseerd op het volgende bekende versje: ‘Hedde
dôrs? Godde naor Hôrs. Dao hebbe ze en hundje.
Dát pist ów in ’t mundje!’. Het parcours tijdens
Ut Rundje is een ronde om dit beeld en lopen
de deelnemers als het ware een rondje om het
hondje. Het hardloopevenement wordt gehouden op zaterdag 11 mei.

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

In De Locht

Cd-presentatie
Keltische Hobbits
De Keltische Hobbits, Luuk Lenders uit Meerlo en Iris Schram uit Utrecht, komen naar openluchtmuseum
De Locht in Melderslo voor een cd-presentatie. Op zaterdagavond 6 april houden zij een optreden in het museum.
De zingende harpiste Iris Schram
zingt en speelt oude volksliederen tot
nummers in het GAelic, Bretons,
Engels, Limburgs en Nederlands.
Luuk Lenders maakt muziek met zijn
whistles, dubbelocarina’s, shruti box,

badeendjes, voetenpercussie en
accourdeon. De nummers gaan over
zomervogels, piratenstormen, twinkelende sterrennachten en illegale
thee. Het paar komt ook met een
debuutalbum, genaamd Inktvisdans.

Zij zullen enkele nummers van dit
album ten gehore brengen in het
openluchtmuseum. Vanaf 20.00 uur is
De Keltische Hobbits te zien.
Voor meer informatie, kijk op
www.keltischehobbits.nl

Zes locaties

Tribute Around Town
in Horst
Tribute Around Town vindt op zaterdag 6 april plaats in Horst. Op zes verschillende locaties in het centrum
vinden optredens plaats waarbij tribute bands een ode brengen aan hun favoriete artiest.

www.vanleendertbv.nl
077-320 9700

Tribute Around Town is een landelijk concept en bestaat uit een avondprogramma met zes deelnemende
locaties. Op iedere locatie brengt een
band of act een ode aan hun favoriete
artiest of band. In Liesbeth’s Grand

Café worden covers van The Rolling
Stones gespeeld door Stripped. Bald
As Love brengt bij Anja van de Smid
een tribute aan Jimi Hendrix. In
Pretcafé de Beurs staat de Pearl
Jam- tribute Jeremy. BETH HEART

speelt het werk van zangeres Beth
Hart in het Proeflokaal van Horst en
Michael Jackson komt tot leven door
IMI Rtist bij Café De Lange. In Blok 10
spelen The Leon Kings muziek van
Kings of Leon.
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Björn van der Doelen
in Horst
Kukeleku ontvangt zondag 30 maart in de Mèrthal in Horst
Björn van der Doelen met zijn voorstelling Eerwaarde vader zegen mij
want ik heb gezondigd. Deze voorstelling begint om 20.15 uur.

Oxalis Pupillen F2 en
Midweek zaalkampioen
Door: korfbalclub Oxalis
De Pupillen F2 van korfbalclub Oxalis werden zaterdag 23 maart zaalkampioen door met 9-8 te
winnen van Melderslo F2. Ook de Midweek werd kampioen in de zaal. Door puntverlies van Oranje
Wit zijn de dames niet meer in te halen.

Van der Doelen was jarenlang
professioneel voetballer, onder
andere voor PSV en NEC, maar koos
daarna voor de muziek. Naar aanleiding van zijn vijfde studioalbum trekt
hij nu met zijn band De Huursoldaten
door theaterland. Björn van der
Doelen verzorgde bij de laatste

Herberg de Troost-concerten in
America het voorprogramma. Op zijn
nieuwste album passeren de zeven
hoofdzonden, ijdelheid, hebzucht,
afgunst en lust, gulzigheid, wraak en
gemakzucht, allen de revue. Kijk voor
meer informatie www.kukeleku.com
(Foto: Ellen Jeurissen)

The Who

Rockopera Tommy in
‘t plat in de Mèrthal
Onder de naam ‘Tommy in ’t plat’ vinden op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei drie voorstellingen
plaats van de rockopera. De voorstellingen worden gehouden in de Mèrthal in Horst.
Vanwege de viering van 800 jaar
Horst aan de Maas, is er een
samenwerking gestart met tientallen muzikanten in Horst aan de
Maas. Het verhaal van de voorstelling is gebaseerd op de rockopera
Tommy van The Who. Dit werd
precies 50 jaar geleden uitbracht.

Tommy in ’t plat is vertaald in het
dialect. Onder andere de 80-koppige Koninklijke Harmonie van Horst,
een rockband bestaande uit vijf
Horster muzikanten en twaalf
vocalisten uit de gemeente zullen
op het podium verschijnen.
Het initiatief komt van bassist Joep

Vullings en klarinettiste Josien
Vermeeren. Beiden groeiden met
de muziek op. Joep met rock en
Josien met blaasmuziek. Deze twee
soorten combineren ze in de rockopera.
Voor meer informatie, kijk op
www.rockoperatommyhorst.nl

D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

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

Kom kijken, proeven én genieten!

Replica boerderij

Opening oudste huis
van Horst aan de Maas
Openluchtmuseuem De Locht in Melderslo opent op zondag 7 april haar ‘oudste huis van Horst aan de Maas’.
Dit is een replica van de oudste boerderij van Melderslo en omgeving. Het zou uit het jaar 1320 dateren en
daarmee het oudste huis van de gemeente Horst aan de Maas zijn.
Vanwege het jubileum van 800
jaar Horst aan de Maas vond de organisatie van Horst aan de Maas 800
dat het oudste huis een belangrijke
rol moest spelen tijdens de viering.
Het programma begint om 12.45 uur
in openluchtmuseum De Locht in
Melderslo. Arie Stas, voorzitter Horst

aan de Maas 800, Jan Hulsen en Henk
Kemperman, voorzitter De Locht,
openen de dag. Om 13.00 uur komt
archeoloog Xavier van Dijk langs
om over opgravingen en vondsten
in 2009 te spreken. Daarna volgt
een koetsrit naar het oudste huis.
Om 13.50 uur openen aankomende

burgemeester Ryan Palmen en
mevrouw Christiaens, oudste inwoner van Melderslo, de deuren van het
oudste huis. Daarna volgen meerdere
activiteiten zoals ploegen met de
koe, een middeleeuwse smid, Henny
plukt een kip en een aantal activiteiten voor kinderen.

Zondag
7
april
Meijel-Grashoek-Helenaveen

11.00 – 16.00

www.komindekaslimburg.nl

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
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SOTOS-project

Dendron-leerlingen bezoek Senegal
Twaalf leerlingen van het Dendron College in Horst brachten van 8 tot
en met 15 maart een bezoek aan het CEM College in Senegal, een van de
partnerscholen van de Stichting SOTOS (Stichting Ontwikkeling Technisch
Onderwijs Senegal).
Het Dendron College werkt al
verschillende jaren samen met de
stichting. Door middel van acties
wordt SOTOS ondersteund in het realiseren van onder andere leslokalen in Senegal. In de week van 8 tot
en met 15 maart bezochten twaalf
bovenbouwleerlingen uit vmbo-havovwo de school in Sindian, Senegal.
Ter voorbereiding hadden de leerlingen vragen uitgewisseld over het
leven in Senegal en Nederland, om
zo een beeld te krijgen van elkaars
samenleving. De scholieren en hun
begeleiders werden bij aankomst ontvangen door zo’n 360 leerlingen op
het schoolplein. De nationale vlaggen
werden gehesen en beide volksliederen gezongen. “Het bezoek aan de
familie van de duo-leerling was een
hoogtepunt voor de meeste leerlingen en hier ervoeren ze aan den lijve

de enorm verschillende leefomstandigheden tussen hun beide culturen”, vertelt Hans Scheres van SOTOS.
“Op de vluchtelingenschool COPI in
Sindian kregen we uitleg over het hoe
en waarom van deze vooropleiding
voor hoger onderwijs.”
Ook maakten de leerlingen kennis met twee SOTOS-projecten: het
bosbouwproject en de productie van
eenvoudige milieuvriendelijke kooktoestellen op de CFP praktijkschool.
Verder werd in Bussura, Gambia een
‘nursery school’ bezocht. Toen de leerlingen zagen dat er nauwelijks leeren hulpmiddelen beschikbaar waren,
deden ze het voorstel om een project
op het Dendron College te organiseren voor dit doel. “De spontane ontvangst, het samen zingen en dansen
maakten een feest van dit bezoek
ondanks het gebrek aan van alles wat

Voorstelling
Gruffalo in Mèrthal
De kindervoorstelling De Gruffalo is op zondag 14 april te zien bij
Kukeleku in de Mèrthal in Horst. Naast deze voorstelling is er ook een
interactieve voorleesactiviteit, georganiseerd vanuit BiblioNu. De voorstelling start om 13.00 uur.

De voorleesactiviteit vindt plaats
op woensdag 10 april in de bibliotheek van Horst. Kinderen kunnen
hun eigen Gruffalo knutselen.
Deze activiteit is gratis. Er is geen
ticket nodig van de voorstelling.
Wel kunnen de kinderen die een
Gruffalo-knuffel hebben gemaakt

tijdens de workshop, deze meenemen naar de voorstelling en zij
krijgen dan een consumptie in de
Mèrthal. De leukste knuffel ontvangt
een prijs van de acteurs.
De voorstelling begint om
13.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.kukeleku.com

je op zo’n school zou verwachten.”
Op woensdag werd afscheid genomen met een dansfeest. “Het was
een unieke week vol levenslessen op

het platteland in Senegal die uitspraken ontlokte zoals ‘hier doen ze alles
samen, bij ons is het meestal ik…’ of
‘volgens mij zijn ze gelukkiger dan

wij…’” De leerlingen maken na aanleiding van de reis een presentatie en
een verslag en gaan een leermiddelenproject voor Bussura organiseren.

Dinner & Drums

Van de Zwingel naar
het Parkhotel
In het Parkhotel in Horst vindt op 6 april de tweede editie van Dinner & Drums met muziekvereniging
De Eendracht uit Melderslo plaats. De eerste editie was in december van vorig jaar in MFC De Zwingel in
Melderslo. Hans van der Sterren van het Parkhotel besloot op basis van die show om Dinner & Drums ook
Horst te halen.

Bij Dinner & Drums krijgen de
gasten een diner voorgeschoteld en
worden ze daarbij vermaakt met
muziek door de drumband van
muziekvereniging De Eendracht.
Het idee voor Dinner & Drums kwam
vanuit de dirigent van muziekvereniging De Eendracht, Bart Jeuken.
“We hebben een heel creatieve
dirigent, die bruist van de energie.
Hij had dit concept elders een keer
gezien en bracht het ook bij ons naar
voren. Met onze enthousiaste groep
muzikanten hebben we er een eigen
draai aan gegeven”, vertelt Rene
Cornelissen, voorzitter van
De Eendracht. In december 2018 vond
de show voor de eerste keer plaats en
de vereniging kijkt met een zeer
tevreden gevoel terug op deze eerste,
uitverkochte editie. “Het klopte van
binnenkomst tot afterparty”, zegt

Cornelissen. “Het heeft al onze verwachtingen overtroffen.” Bij de show
in december was ook Hans van der
Sterren van het Parkhotel aanwezig.
“De drumband heeft een half jaar
intensief gerepeteerd om alle nieuwe
nummers in te studeren”, legt
Cornelissen uit. “Het leek ons zonde
als dat maar één keer gebruikt kon
worden. Daarom heb ik Hans uitgenodigd om eens te komen kijken of dit
misschien ook iets voor hun was.”
Toen ook Van der Sterren enthousiast
was, kon een tweede editie niet
uitblijven. “Ik was er onder de indruk
van”, laat Van der Sterren weten.
“Mede daardoor en door het feit dat er
veel te weinig zitplaatsen waren voor
alle mensen die bij die avond aanwezig wilden zijn, heb ik besloten om
deze avond nog een keer over te doen
in Parkhotel Horst.”

Dat betekende dat er voor de
muziekvereniging weer werk aan
de winkel was. Hoewel de show in
veel opzichten hetzelfde is gebleven,
moesten er wel nog een paar nieuwe
nummers worden ingestudeerd.
“De eerste show was in december, dus
daar zat een aantal kerstnummers in.
Dat past nu natuurlijk niet meer”, zegt
Cornelissen. Ook moest er weer gerepeteerd worden met zangers Mai van
der Beele, die live twee nummers
mee zingt. Inmiddels worden de laatste voorbereidingen voor de tweede
editie van Dinner & Drums getroffen.
Cornelissen: “Het wordt voor de bezoekers weer een leuke avond uit, met
een andere manier van entertainment
dan ze gewend zijn.” Meer informatie
over Dinner & Drums in het Parkhotel
is te vinden op www.parkhotelhorst.nl
onder arrangementen.
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Toneelvereniging Poespas

Ontwikkeld door leerlingen van Summa College

Rare Gevallen in
Hegelsom

Kasteel Huys ter Horst
krijgt eigen app

Toneelvereniging Poespas uit Hegelsom brengt in april vijf keer de
nieuwe voorstelling ‘Rare Gevallen’ op de planken. De voorstellingen
vinden plaats in Zaal Debije in Hegelsom en starten om 20.00 uur.

Kasteel Huys ter Horst presenteerde op zondag 24 maart haar eigen app tijdens de expositie van Willem
Vincent van Wittenhorst. Leerlingen van het Summa College in Eindhoven hebben hier de afgelopen maanden
aan gewerkt.

Door het gehele kasteel in Horst
zijn QR-codes te zien. Via deze app
kunnen de codes worden gescand
waardoor wordt doorgelinkt naar een
website en meer informatie te zien is
over het voorwerp waar de code op is
geplakt. De leerlingen van het Summa
College hebben deze app ontwikkeld
als examenopdracht. De vrijwilligers
In ‘Rare Gevallen’ draait het om
het huwelijk tussen Linda en Ernest
Wassenaer. Haar moeder vindt dat
zij goed voor de dag moeten komen.
Ze doet haar uiterste best om de stand
hoog te houden en indruk te maken
op de moeder van de bruidegom:
bergen cadeaus, een rijke tante, een
hoop poespas en ongenodigde gasten. Maar als je kennis maakt met de

mevrouw Wassenaer is het moeilijk te
snappen dat je daar indruk op zou willen maken. In ieder geval maakt deze
mevrouw Wassenaer geen indruk
op Tony, want zijn besluit stat vast:
Linda trouwt niet met Ernest maar
met hem. De uitvoeringen van ‘Rare
Gevallen’ zijn op 11, 13, 14, 19 en 20
april. Kijk voor meer informatie op
www.toneelverenigingpoespas.nl

OJC Phoenix organiseert in het weekend van vrijdag 12 en zaterdag 13 april het jaarlijkse Hide Out!. Het feest wordt gehouden in de
soos van Hegelsom en op het plein in het dorp. Daarnaast wordt er
ook het Hegelsomse Kampioenschap Stoelendans gehouden op de
zaterdag.
Dit jaar duurt Hide Out! voor
het eerst twee dagen. Op de
vrijdag trapt OJC Phoenix af met
dj’s HotStuff. Daarna zal dj Einstein
& MC optreden. Tijdens het feest is
er ook de gelegenheid om mee te
doen met een potje beerpong.
De zaterdag staat helemaal in
teken van de bands. Dj Stef Janssen
trapt de avond af in de soos.

Daarna volgen Hôrspower,
Mason Grind en de Vriendelijke
Vriend. Hard2Get treedt op in de
feesttent buiten op het plein.
Diezelfde avond vindt het
Hegelsomse Kampioenschap
Stoelendans plaats om 20.00 uur.
Opgeven kan door te mailen
naar hideoutojcphoenix@outlook.
com

het project ‘Kunst in een capsule, een
blik naar de toekomst’. Dit project is
georganiseerd in kader van 800 jaar
Horst aan de Maas. Met behulp van
de QR-codes kunnen zij op een eigentijdse manier de geschiedenis van het
kasteel ontdekken. De app is te downloaden in de Google Play Store onder
de naam ‘Kasteel Huys ter Horst’.

Lente knallers

Kampioenschap Stoelendans

OJC Phoenix komt
met tweedaags
Hide Out!

van Kasteel Huys ter Horst kregen de
omgelijkheid om uit vier verschillende
ontwerpen te kiezen.
In de komende weken ontvangt
het kasteel bijna vijfhonderd leerlingen van het Citaverde College,
Dendron College en basisschool Onder
de Linden in Hegelsom. Zij gaan op
een moderne manier aan de slag met

20%
ko r t i n g
*

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

op al het tuinhout*, tuingereedschap, bouwmaterialen
en verf. Geldig tijdens het lente-event op 30 & 31
maart 2019 bij Home Park Inter Chalet. * Exclusief aanbiedingen
tuinhout *

tuingereedschap

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

* Exclusief blokhutten

bouwmaterialen

www.interchalet.nl

verf

• info@interchalet.nl • 077 3999 333
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Stichting ‘La Providence’ is een zelfstandig zorgcentrum in
Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt cliënten,
op grond van een zorgindicatie, huisvesting, verzorging,
verpleging, huishoudelijke hulp, activiteiten, begeleiding en/
of behandeling. Onze betrokken medewerkers, die zich in
kunnen leven in de cliënt en diens familie, geven aandacht
en warme liefdevolle zorg. Het leefplezier van de cliënt is
daarbij leidend, niet het medisch model. We ondersteunen
zoveel mogelijk de eigen identiteit, zelfstandigheid, normen
en waarden en cultuur van onze cliënten en proberen
hen onderdeel uit te laten maken van de maatschappij.
We ontzorgen onze bewoners op het gebied van proces
(regelen) en inhoud (zorg). Onze zorg- en dienstverlening
is gebaseerd op de vier hoofdpijlers: Wonen | Thuis |
Behandeling | Advies.
Ben jij voor ons de geschikte collega

LOGISTIEK
MEDEWERKER

10 uur per week / Afdeling Facilitair

Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig? Denk je in kansen
en uitdagingen en hecht je veel waarde aan werken met humor
en respect voor cliënten en collega’s? Dan willen wij graag met
jou in gesprek.
Kernactiviteiten:
• verzorging van ontbijt bij cliënten;
• verricht logistieke werkzaamheden van goederen volgens
vastgestelde route en richtlijnen of in opdracht, o.a.:
• bezorgen van maaltijden, boodschappen, linnengoed,
post, hulpmiddelen;
• verzorgen van de afvalstroom;
• aannemen en bezorgen van leveringen;
• ondersteunen bij de centrale afwas en horeca;
• schoonmaken hulpmiddelen e.d.;
• verricht ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de
huismeester;
• waarnemen van taken huismeester in opdracht.
Functieprofiel:
Het team is op zoek naar een vriendelijke en betrokken
collega die:
• een bijdrage levert aan een goede samenwerking;
• goed communiceert;
• behulpzaam is en een gastvrije instelling heeft;
• flexibel is en meedenkt in het verbeteren van de
werkprocessen;
• oog heeft voor hygiëne en orde;
• computervaardig is;
• het overzicht bewaart en planmatig werkt;
• praktisch is ingesteld en enig technisch inzicht heeft.
Wat hebben wij te bieden:
• Werktijden (onder voorbehoud): ma-zo. 08.00 tot 15.00 uur.
• Binnen het team Logistiek wordt op toerbeurt een weekend
gewerkt.
• Je start met een tijdelijk dienstverband van 7 maanden met
de mogelijkheid tot verlenging.
• Naast een passende salariëring (FWG 20) en secundaire
arbeidsvoorwaarden (CAO VVT), bieden wij jou een
prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet opgemerkt en
gewaardeerd wordt en waar ambities een kans krijgen zich
te ontplooien.
• Bij indiensttreding vragen wij je een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) te overleggen.
Enthousiast?
Bel voor meer informatie Ine Bongers, tel.: 077 - 355 56 32.
Je brief en cv kun je tot en met 7 april 2019 mailen aan
PO@laprovidence.nl of sturen naar La Providence, Afdeling P&O,
Ursulinenweide 5, 5971 ED Grubbenvorst. De selectiegesprekken
vinden plaats op maandagmiddag 15 april 2019.

Kom jij onze teams
versterken?
We heten je alvast van harte welkom!
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56

HALLO RECENSEERT
No Man’s Valley levert puik
album met dromerige klanken
Na verschillende EP’s en een prima eerste album Time Travel komt de Horster band No Man’s Valley met zijn
nieuwe album Outside the Dream. De releaseshow van het album was op vrijdag 22 maart in OJC Walhalla in
Sevenum. HALLO beluisterde Outside the Dream en gaf een oordeel.
De mannen
brengen het
album op een
perfecte timing
uit. Nu net als het
goed weer wordt,
is Outside the
Dream het album
om tijdens lente- en
zomertemperaturen
buiten in de tuin met
een koude versnapering te ervaren. Met
een afwisseling van
donkere rock naar
rustige melancholische
klanken is dit album
geschikt om languit in
je luxe tuinligbed te beluisteren.
No Man’s Valley, bestaande uit
zanger Jasper Hesselink, gitaristen
Christian Keijsers en Rob Perree (bas),
toetsenist Ruud van den Munckhof en
drummer Dinand Claessens, heeft op
zijn tweede album raakvlakken met
een dromerige Nick Cave en de gitaarklanken van de snaren van Waylon.
De goede afwisseling van rock naar
psychedelische klanken maakt het
album verfrissend. Het blijft telkens je
interesse wekken.

Verfrissend
Het album begint met de titelsong
Outside the Dream. De inleiding van
het nummer is werk om af te spelen in
een saloon ergens in Colorado. Als je
deze saloon uitloopt en je die donkere
kroeg daar verderop in de straat binnenstapt, zou het tweede nummer,

genieten. Zuiver, rauw, woest en herkenbaar dromerig.

Saloon

Eyeball,
het
karakter van
deze plaat het
best omschrijven.
De drums van drummer
Claessens komen hier goed tot zijn
recht, terwijl aan het eind van het
nummer Keijsers een fraaie gitaarsolo weggeeft. Eyeball eindigt met
een geluid waarbij het lijkt dat je je in
een rariteitenkabinet begeeft. Het is
duidelijk te horen dat zanger Jasper
Hesselink een goede vooruitgang
heeft geboekt op gebied van zang.
Waar tijdens het album Time Travel
zijn stem soms wat mindere invloeden heeft, hoor je tijdens hun tweede
album een stem waar je echt van kunt

Het artwork van Outside the
Dream is noemenswaardig. Een apocalyptische wereld met octopussen,
fabrieken en een onheilspellend oog
aan de eind van een tunnel die je
aandacht meteen grijpt. Gitarist
Chistian Keijsers heeft de
hoes ontworpen. De
acht nummers die in
het album voorkomen zijn in de
hoes verwerkt.
Via een tunnel
ga je van droom
naar droom.
Outside
the Dream is
geschreven in
OJC Walhalla in
Sevenum en binnen vier dagen in een
studio dichtbij Utrecht
geproduceerd. Het album is onder
meer ontstaan door een crowdfundingsactie waarbij 69 donateurs hun
interesse lieten blijken. Zij werden
bedankt met een optreden tijdens
de albumrelease van de band in
OJC Walhalla. No Man’s Valley maakt
zich op voor een aantal optredens
in onder andere Poppodium Volt in
Sittard en de Extra Blues Bar in Bi,
Duitsland. Spijtig dat er nog geen toekomstige optredens naast deze twee
staan gepland, maar die zullen na dit
tweede album zeker volgen.

Kienavond tijdens KB Prijzenjacht
De KB Prijzenjacht vindt op vrijdag 12 april plaats in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg. Dit is
de opvolger van de traditionele Zomerfeesten kienavond.
De KB Prijzenjacht is een kienavond in een ludiek jasje met naast
kienen een aantal tussenrondes en
een finalespel. Dit jaar is er een

aantal ondernemers die de prijzen
beschikbaar stelt.
De deuren gaan om 19.00 uur
open in De Torrekoel en de prijzenjacht

begint om 20.00 uur. Het is een
activiteit voor jong en oud.
Voor meer informatie, kijk op
www.detorrekoel.nl

Muziekworkshops bij
De Muzikantine
De Muzikantine organiseert in het voorjaar muziekworkshops. De workshops zijn voor muzikanten voor
alle leeftijden en vinden plaats in De Muzikantine in Horst.
Op zaterdag 6 april is er een
workshop dj-ing en producing,
waarbij deelnemers vanaf 12 jaar
achter de knoppen van een echte
dj-tafel komen te staan en leren hoe
ze zelf dance-tracks kunnen maken
met een laptop. De tweede workshop dit voorjaar is er een van

Olaf Fase. Deze slagwerker, bekend
van Slagerij van Kampen en de bands
van onder anderen Waylon en Nielson
geeft een workshop die zowel
geschikt is voor de pop-drummers,
als leden van drumbands, harmonieën
en fanfares. Tot slot komt op zondag
2 juni Stef Classens, winnaar van

De beste Singer-Songwriter van
Nederland naar Horst voor een
workshop songwriting.
Hij geeft tips om eigen nummers te gaan maken, geschikt voor
bands en singer-songwriters.
Kijk voor meer informatie op
www.muzikantine.org
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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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
29 t/m 31 maart 2019
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00
01 t/m 04 april 2019
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
T 0478 58 34 78

Verloskundige zorg
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

Smedendag in De Locht
America
zondag

Heilige mis

11.00

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De smedengroep van Openluchtmuseum De Locht in Melderslo houdt op zondag 31 maart de jaarlijkse grote
smedendag. Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
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)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 33

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 hele binnenterrein van het
museum staat deze dag vol met
smidsvuren en aambeelden. De smidsvuren worden deels aangewakkerd
door grote, handbediende blaasbalgen. Een paard wordt ter plekke

beslagen. Verder wordt gedemonstreerd hoe een gloeiend hete ijzeren
band om een houten wiel wordt
gelegd. Eerder gemaakt smeedwerk is
te zien. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen
een junior oorkonde verdienen door

bij een van de smeden actief mee te
helpen. Tevens mogen ze hun eigen
broodje bakken. De Reulsberger
Muzikanten zorgen deze dag voor de
muziek. Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl
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Agenda t/m 04 april 2019
vr
29
03

za
30
03

Handwerkcafé

Metal Night

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Infomoment zelfoogsttuin

Voorstelling Björn van der Doelen

Open dag basisschool de Driehoek

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: zelfoogsttuin de Vrije Akker Grubbenvorst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Kukeleku Horst
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: basisschool de Driehoek Griendtsveen

Royal Rumble

00’s Party vol.3

Op zien zondaags

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Breurs Sevenum

Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Sigarenbandjesbeurs

Optreden The Popes Wife

Tijd: 08.00 uur
Locatie: Het Peelmuseum America

Tijd: 22.00 uur
Locatie: muziekcafé de Buun Horst

Infomoment zelfoogsttuin
Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: zelfoogsttuin de Vrije Akker Grubbenvorst

zo
31
03

Theatervoorstelling
‘Waar ga je heen?’

Blote voetenwandeling
Tijd: 10.00-11.30 uur
Organisatie: Fluitenkruid
Locatie: restaurant Aan de Drift America

Open dag dagvoorziening de
Zwingel Melderslo
Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: stichting Welzijn Melderslo
Locatie: MFC de Zwingel Melderslo

ma
01
04
do
04
04

Beëdiging en receptie burgemeester Ryan Palmen
Tijd: 18.30-22.00 uur
Locatie: gemeentehuis Horst aan de Maas

Kienen in de Kantine
Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: de Baersdonck Grubbenvorst

Grote Smedendag
Tijd: 11.00 uur
Locatie: openluchtmuseum de Locht Melderslo

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Theater aan de Lijn
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Halfvastenbal

Garageverkoop

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging de Geiten
Locatie: grandcafé Eten&Zo Tienray

Tijd: 11.00-15.00 uur
Organisatie: Wilma Versteegen
Locatie: Sleutelbloem 5 America

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

E3 International Delivery Services B.V. is een internationaal opererend
transportbedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van
spoedtransporten door heel Europa. In verband met uitbreiding van onze
activiteiten zijn wij per direct op zoek naar een gemotiveerde, flexibele

(INTER-)NATIONAAL
CHAUFFEUR C-E combinatie
(fulltime, m/v)

Functieomschrijving:
Chauffeur C-E (met code 95)
voor het vervoeren van
stukgoed voornamelijk
binnen NL, BE, DE.

Presenteert

De drie witte berken
Vrijdag 12 april
Parochiehuis Tienray
Aanvang 19.30 uur
Entree € 8,00

Zaterdag 13 april
Parochiehuis Tienray
Aanvang 19.30 uur
Entree € 8,00

Zondag 14 april
Parochiehuis Tienray
Aanvang 19.30 uur
Entree € 8,00

Een komedie in drie bedrijven door Huub Schreurs
en Michel van Rijswick. Regie Huub Schreurs.
Reserveren kan per e-mail; mimus.tienray@gmail.com
of per telefoon bij Suzanne Kromhout; 0478 692023

Wij bieden:
• Een zelfstandige en
afwisselende functie bij een
dynamisch, professioneel en
laagdrempelig bedrijf;
• Salaris volgens CAO TLN;
• Nederlandse collega’s;
• Een gezellig team dat voor
elkaar klaar staat.

Wat vragen wij?
• CE rijbewijs;
• Code 95;
• Verklaring omtrent gedrag;
• Goede communicatieve
vaardigheden en klantgericht;
• Flexibele instelling en
stressbestendig;
• Enkele jaren ervaring in stukgoed
vervoer is een pre;
• Bereid zijn tot het maken van
overnachtingen;
• Bereid zijn tot het maken van
nachtritten.

Tevens zijn wij op zoek naar een gemotiveerde, flexibele

OPROEPCHAUFFEUR C-E m/v
Uw CV kunt u sturen of mailen naar:

E3 International Delivery
& Taxi Services BV
T.a.v. Personeelszaken
Mercuriusweg 12
5971 LX GRUBBENVORST
info@e3services.nl
www.e3services.nl

www.e3services.nl
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Terug in het verleden & turfwandeling

Griendtsveens
Passion uitverkocht historie herleeft!
1219 - 2019 | HORST AAN

WWW

Wanneer?
06.04/ 07.04

13.04
In de Zaal kan men terecht voor de film
Griendtsveen, Peelkolonie.
Om een dag Griendtsveen compleet te maken kan het publiek ter plekke inschrijven
voor een speciale publiekswandeling door
Dat de Peel rond 1850 nog een verla- de omgeving. Men kan kiezen voor 3, 5, 10,
ten woestenij was en het nieuwe station 15 of een 20 kilometer lange route. InschrijGriendtsveen vijftig jaar later het op één ven in De Zaal aan de Lavendellaan.
na drukste goederenstation van Nederland,
spreekt boekdelen.
Griendtsveen, 06.04 / 07.04
De fotoroute die dit verhaal vertelt, wordt
voor het eerst aan het grote publiek getoond. Kunstwerkjes -gemaakt van turf
Op exact dezelfde plek op het terrein van Open- door schoolkinderen- worden getoond in de
luchtmuseum de Locht als waar rond 1350 een Barbarakerk.
boerderij stond is dit huis herrezen en zal het
leven van toen er opnieuw worden opgepakt.
getrakteerd op paardenrennen en paardenacrobatiek. Voor randvermaak is gezorgd.
De paalresten in de grond markeerden de plattegrond
Je paard laten zegenen. Dat kan op 28 Manege Lottum
en aan de hand daarvan kreeg dit huis haar vorm.
De bezoeker wordt er ingewijd in het leven in deze april. Voor het eerst... in Lottum. Bestreek in die tijd. De landbouwer bewerkte om zijn doeld voor het paard, maar vroeger
huis het land en de boerengemeenschap schiep haar vooral bedoeld voor een goede oogst.

Opening
Oudste huis

Paardenzegening

17.04
18.04
19.04

20.04 - 22.09

21.04

23.04

28.04

eigen gerief binnenshuis. Het leven van alledag van
In de manege van Lottum wordt een speciale
toen komt tot leven in Melderslo.
H. Mis opgedragen waarna de paarden worDe Locht, Melderslo
den gezegend. Aanvullend wordt het publiek

TV800 in maart!

0.NL

Agenda

10.04

Wandelend door het mooie Griendtsveen duiken taferelen op uit een vervlogen verleden toen Griendtsveen
gonsde van bedrijvigheid.

AAS80

Doorlopende

07.04 - 31.12

Door grote belangstelling voor dit muziekstuk op
17, 18 en 19 april, verhalend over het lijdensverhaal
van Christus,
is Passion in de
kerk van Lottum
drie avonden
uitverkocht.

ANDEM

bordjes met spreuken en gezegdes geplaatst onder de
noemer Sprekende Tuinen. Waar staan ze en waarom.
De klok van Hay Peeters, in de hal van het gemeen- Voorts wordt er een ode gebracht aan Melderslo en
tehuis, staat regelmatig stil. TV800 legt uit hoe dat gaan de medewerkers van Gewoon Doen weer op pad
komt. In onze gemeente zijn op verschillende locaties voor de TV800-quiz. Leuke onderwerpen: kijken dus!

Wat?
Turfwandeling
De een week eerder geopende
Turfroute als rode draad voor
een aangeklede publiekswandeling om Griendtsveen en haar
turfhistorie te leren kennen.
Opening Oudste huis van
Horst aan de Maas
Over het leven in 1350
Document 1219 / 800 Jaar
Voordracht LGOG over het
document dat aanleiding is voor
Horst aan de Maas 800
Bezoek Abdij Averbode
Excursie LGOG
Passion
Het lijdensverhaal van Jezus
Christus, op eigentijdse wijze
vertolkt door muzikanten uit
Horst aan de Maas. Met een
symfonieorkest, vocalisten en
solisten, allen uit Horst aan de
Maas
Opening Sprekende tuinen
Ontdek de oorsprong van je
taal, dwars door de gemeente
op acht bijzondere locaties

LEF!
Voorronde Talentenjacht
Een muzikale talentenjacht
Film Hemel op Aarde
Film over 1000-jaar kerkhistorie
in Horst en omgeving.
Quirinus Paardenzegening
Lottum

Waar?
Griendtsveen
- dorp, beide
dagen vanaf
08.00 uur

Museum
De Locht,
Melderslo

De Leste
Geulde, Horst
20.00 uur
Horst - Averbode
St Gertrudiskerk,
Lottum

Broekhuizen,
Tienray, Lottum,
Grubbenvorst,
America,
Meterik,
Griendtsveen
Sevenum

Leste Geulde,
Horst, 20.00 uur

Kerk &
manege,
Paardenmarkt Lottum breidt Lottum
uit met de eerste paardenze- 12.00 uur
gening van Nederland!
De uitzending van de zesde aflevering van
TV800 staat gepland voor zaterdag 30 maart
vanaf 18.00 uur bij TV-Reindonk, en natuurlijk
ook te zien via Facebook en YouTube.
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€200,- K TOT
ORTING!
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KG

KG

1400
T/PM

979,-

829,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

180,-

-/-

799,-

GRATIS
BEZORGD!

150,-

GRATIS
BEZORGD!

679,-

Wasdroger / WTW85492NL
• Warmtepomp • A++ • 8 KG
• SelfCleaning Condensor • AllergiePlus programma

Wasmachine / WEB035WPS
• A+++ • 7 KG • 1400 t/pm
• Zuinige, krachtige, onverslijtbare ProfiEco-motor

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

