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Internationale
vrouwenvragen
Vanwege Internationale Vrouwendag werd op zondag 8 maart een aantal dames geïnterviewd in een speciaal trio-interview in de kerk van Kronenberg onder de noemer
Zondagmorgen met Passie. Oud wethouder en momenteel burgemeester van gemeente Nederweert Birgit op de Laak, adjunct directeur van Citaverde College in Hegelsom Marlies
Scheres en internationaal scheidsrechter Vivian Peeters werden geïnterviewd. In een College Tour-achtige setting kon het publiek vragen stellen aan de drie dames. Ze gaven een
inkijkje in hun leven, met name gericht op de vrouw met een publieke functie. Marleen Wijnen en Wietje Selen zorgden voor de presentatie en de muzikale omlijsting werd gedaan
door de dames van fanfare Monte Corona. / Beeld: Sten Jetten

Criminele groep houdt Grubbenvorst
in haar greep

Omwonenden Gasthoês:
geen vertrouwen in college

Al enige tijd heeft Grubbenvorst last van een groep vandalen die verschillende buurten onveilig maakt en goederen steelt in de lokale supermarkt. Dat blijkt uit een bijeenkomst, georganiseerd door politie Horst/Peel en Maas
en gemeente Horst aan de Maas. De gedupeerden durven geen actie te ondernemen of naar de politie te stappen.

De bewoners van de St. Josephstraat en Dr. van de
Meerendonkstraat in Horst zijn nog steeds niet tevreden over de
samenwerking en communicatie met het College van B&W over de
verkeersmaatregelen rondom de verbouwing van ‘t Gasthoês.
Ze zeggen het vertrouwen in het college te verliezen. Dat melden
twee insprekers tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 maart.

Dat er wat speelt in Grubbenvorst, daar
is de politie duidelijk over. “We horen
verschillende verhalen over overlast,
diefstal, vernielingen en drugsgerelateerde zaken in Grubbenvorst”, begint
wijkagent Johan. “Maar er worden door
de Grubbenvorstenaren geen meldingen gemaakt of aangifte gedaan.
Daarom organiseren we deze avond,
om te kijken wat de problemen zijn,
zodat we die kunnen aanpakken.”

Stelen
“Maar niemand durft een melding te maken”, zegt een aanwe-

zige man. “Deze groep heeft de
Grubbenvorstenaren bang gemaakt.”
De politie en de gemeente hebben
van deze groep vernomen. “Maar wij
kunnen geen actie ondernemen als
niemand een melding maakt”, zegt
de wijkagent. De criminele groep
zou onder andere bij de lokale supermarkt goederen stelen. “Het personeel doet er niets aan”, zegt een
man. “Het probleem is dat de groep
op bepaalde tijden de winkel bezoekt
als er jeugdig personeel in dienst is.
Mocht zij een opmerking maken over
de overlast, dan wordt het personeel

uitgescholden of worden ze bedreigd.
Niemand durft wat.”

Doorbreek cyclus
Ook in verschillende buurten veroorzaakt de groep overlast. Zo zijn er
beschuldigingen van geluidsoverlast,
dreigementen naar bewoners, maar
ook drugsgerelateerde zaken. De aanwezigen van de bijeenkomst zeggen
geen aangifte te durven doen of een
melding te maken.

Lees verder op pagina 05

“We zijn teleurgesteld in het college”, begint Huub van Berlo zijn
betoog namens de bewoners van
de St. Josephstraat. “We willen een
open gesprek met oplossingen over
de verkeersmaatregelen, maar
het college deelt in de gesprekken
alleen haar voornemens. Dat vinden wij geen communicatie maar
voorlichting. Oftewel eenrichting in
plaats van een tweegesprek.”

Kloof
Ook de bewoners van de Dr. van
de Meerendonkstraat, Kranestraat,
Bemmelstraat en Nieuwstraat voelen zich onheus behandeld. Het
college zou de verkeersmaatregelen rondom een nieuw te realiseren
cultuurplein zonder goed overleg
doorvoeren.
Lees verder op pagina 02

02

nieuws \ 1203

Starten burgerinitiatieven onduidelijk voor inwoners gemeente
Meer dan de helft van de inwoners van Horst aan de Maas weet niet waar hij of zij zich moet melden om een
burgerinitiatief te starten. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.
Het afgelopen jaar zijn verschillende
burgerinitiatieven gestart zoals het
realiseren van een openbare pumptrackbaan. Inwoners vinden dat het
onduidelijk is waar ze terecht kunnen
als ze een idee hebben voor een burgerinitiatief, zo blijkt uit de cijfers van
TipHorstaandeMaas.

Veel ideeën
Zo weet 62 procent van de inwoners
niet waar ze zich moet melden. Een
deel daarvan zegt dan de gemeente

om informatie te vragen. “Ik neem
contact op met de gemeente en vraag
wie er over mijn initiatief gaat”, is een
reactie. Een ander wil graag weten
waar een dergelijk initiatief gemeld
kan worden: “Als ik een burgerinitiatief wil opstarten, zou ik niet weten
waar ik dit kan melden. Dit zou ik
graag willen weten, want ik heb heel
veel ideeën.”

Intensief
44 procent van de ondervraag-

den zegt geen interesse te hebben om een burgerinitiatief op te
starten. 20 procent heeft wel interesse om een actie te beginnen.
“Samenwerking met de gemeente
bij het door ons uitgevoerde initiatief is dermate prettig verlopen dat
ik ervan overtuigd ben dat een toekomstig initiatief een grote kans op
succes heeft.” Een ondervraagde zegt
geen medewerking te krijgen vanuit de gemeente: “Ik heb begrepen
dat het intensief en onbevredigend

In Melderslo wordt op zaterdag 18 mei een karttoernooi gehouden op de parkeerplaats bij MFC de Zwingel
tijdens Melderse Bruist. Er wordt gestreden door achttien teams van vier personen met echte karts.

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.

Er zijn twee soorten burgerinitiatieven: vanuit een groep of formeel
via de gemeenteraad. De meest
gebruikte is via een groep. Dan zet
een aantal mensen zich in voor een
standpunt en probeert deze zelf te
realiseren. De formele wijze gaat via
de gemeenteraad. Wethouder Roy
Bouten zorgde ongeveer twaalf jaar

Tekst: Niels van Rens

Omwonenden Gasthoês:
geen vertrouwen in college

Karttoernooi op parkeerplaats
MFC De Zwingel in Melderslo

Colofon

Twee soorten

geleden ervoor, toen nog als raadslid,
dat Horst aan de Maas deze manier
van burgerinitiatieven kan bezegelen
via de raad. Als een initiatief ondersteund wordt door honderd handtekeningen, dan wordt het behandeld
door de gemeenteraad. In de afgelopen twaalf jaar zijn er maar vier
burgerinitiatieven voorgedragen.
Informatie over een dergelijk burgerinitiatief kan worden opgevraagd via
de gemeente.

Vervolg voorpagina

Achtien teams aan de start

“Iedereen moet daarbij minimaal
twee manches rijden, waarbij één
ongeveer 10 tot 12 minuten duurt”,
vertelt Chris Cleven, één van de organisatoren. “Door de snelste teams
wordt uiteindelijk een winnersmanche gereden om te kijken wie de
eerste kartkampioen van Melderslo
wordt.”

is om dit te doen. Weinig begrip en
medewerking vanuit de gemeente.”
Een ander beaamt dit: “Het zal
natuurlijk weer erg omslachtig zijn
om dit te realiseren.”

Activiteiten

Tijdens de race wordt in echte
karts gereden, gehuurd door de
organisatie. “De winnaar gaat
ervandoor met een grote beker en
een aantal consumptiebonnen om
naderhand op de overwinning te
drinken.”

Het karttoernooi begint om 15.00 uur
en zal tot ongeveer 19.00 uur duren.
Daarnaast wordt het terrein aangekleed met diverse attributen. Ook aan
de kleine kinderen wordt gedacht,
aldus de organisatie. “Na de race
gaat de zaal in het MFC open waar
we vanaf 20.00 uur een dj hebben
om de avond feestelijk af te sluiten.
Tijdens het feest wordt ook de winnaar bekendgemaakt van het karttoernooi en wordt de traditionele
dienstenveiling gehouden.” De organisatie van Melderse Bruist is in handen van muziekvereniging Eendracht.
Teams van vier personen kunnen zich
opgeven via karting@melderslo.net

Geluidsoverlast
De vergunning is inmiddels verleend
door de gemeente. De organisatie
hoopt niet dat het racegeweld voor
overlast gaat zorgen in Melderslo.
“De buurt is nog niet in detail ingelicht, maar gelukkig ligt het MFC aan
de rand van het dorp”, zegt Cleven.
“De karts voldoen aan de wettelijk
gestelde geluidsnormen. Mochten
mensen toch vragen hebben, dan
kunnen ze contact opnemen met
ons.”

“Mocht het college hier geen goed
gesprek over willen voeren, dan zijn
wij bereid juridische stappen te zetten, en dat willen wij niet”, vervolgt
Van Berlo. “Daar wordt niemand
beter van. Ga met ons in gesprek
en dicht de kloof tussen ons en de
politiek in plaats van deze kloof te
vergroten.”
Peter Elbers (VVD) vraagt of de
inwoners van de straten nog wel
vertrouwen hebben in het college, waarop Van Berlo antwoordt:
“Het vertrouwen is inmiddels
gebroken. Dit probleem loopt al
sinds 2013. We hebben het gevoel
dat er gewoon niet naar ons wordt
geluisterd. We moeten de beslissingen van het college vernemen
via de media, dat kan toch niet?
Wij moeten zelf stappen zetten om
een gesprek aan te vragen met de
wethouder, er is sprake van eenrichtingsverkeer.”

In gesprek
Elbers roept het college op om
met de bewoners van de straten in
gesprek te gaan. “Kon ik maar zeggen waar het mis is gegaan”, zegt
wethouder Eric Beurskens. “Het is
nu vooral het afwachten van de eerste getallen die uit het onderzoek
komen over de verkeersdrukte in de
buurt. We verwachten dat we meer
kunnen zeggen in april. Daarna zullen we meteen in gesprek gaan
met de buurt, waarna we in mei de
resultaten in de raad bespreken en
in juni een besluit kunnen nemen.”
In gesprek wil de wethouder wel
met de buurt. “Maar dan wel met
een selectieve groep met iemand
die elke straat vertegenwoordigt.
Anders wordt het veel te druk en
kunnen we niet goed in gesprek.”

Tekst: Niels van Rens
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Verdeeldheid over Hôrster Halfvasten Parade eind maart
De organisatie van de Hôrster Carnavals Parade en carnavalsverenging D’n Dreumel organiseren op zondag
22 maart een Hôrster Halfvasten Parade. Het evenement valt tegelijk met het EK Indoor in de Mèrthal in Horst
voor modelstockcars en daar is de organisatie van het kampioenschap niet blij mee.
Dat de Horster optocht ingehaald
wordt tijdens het EK Indoor, was geen
omkeerbare zaak. Vanwege het slechte
weer tijdens carnaval kon de optocht
niet doorgaan. Om het feest van de
Horster carnavalsvierders niet te ontnemen beloofde D’n Dreumel de praalparade in te halen tijdens het halfvasten.
De organisatie wilde de prijsuitreiking
van de optocht en het aansluitende
feest graag houden in de Mèrthal, zoals
gewoonlijk. Dat ging niet, het EK Indoor
wordt daar gehouden.

we helemaal”, zegt Peter van Asten,
voorzitter van modelstockcarclub
De Peeldrivers, één van de organiserende verenigingen van het EK. “Maar
nu wordt er een groot feest georganiseerd waar duizenden bezoekers op af
komen. Ik ben bang dat het toeschouwers van ons evenement wegtrekt
en dat zou zonde zijn. Ook krijgt de
Halfvasten Parade binnen twee weken
een vergunning en wij moeten vijf
maanden van tevoren een vergunning
aanvragen. Dat is toch niet eerlijk?”

Bezoekersloop

Mevallen

Daarom ging D’n Dreumel op
zoek naar een andere locatie: het
Wilhelminaplein. “En dat begrijpen

Een woordvoerder van de gemeente
Horst aan de Maas laat weten dat deze
vergunningen niet met elkaar te verge-

gemeente dat het evenement alleen
doorgaat, mits de veiligheid en
gezondheid van de inwoners van
Horst aan de Maas wordt gewaarborgd. “Dan doelen we bijvoorbeeld
op het coronavirus. Mocht het zo zijn
dat de gezondheid van onze inwoners

in gevaar komt, dan kunnen we de
Hôrster Halfvasten Parade altijd afgelasten. Laten we hopen dat dat niet
het geval is.”

lijken zijn. “De Halfvasten Parade is een
evenementenvergunning. De vergunTekst: Niels van Rens
ning van het EK Indoor zit al binnen het
beleid van de Mèrthal.” Paul Hermans,
voorzitter van de Paradijsracers die op
dezelfde dag een autocrossevenement
organiseert, denkt dat de Parade niet
voor grote problemen gaat zorgen op
gebied van het ontnemen van bezoekers. “Het overlapt ons evenement
maar met twee uurtjes, dus dat zal wel
meevallen. Ik snap D’n Dreumel wel,
BPG Wijnen is een zelfstandige, regionale bouwmaterialendie zaten natuurlijk met de handen in
handel
met levering zowel
aan professionele
afnemers als aan
BPG
Wijnen
is
een
zelfstandige,
regionale
bouwmaterialenhun haren. Zo’n Halfvasten Parade is
particulieren.
Per
direct
zijn
wij
op
zoek
naar een:
een goede en leuke optie.”handel met levering zowel aan professionele afnemers als aan

particulieren. Per direct zijn wij op zoek naar een:

Coronavirus
Wel zegt de woordvoerder van de
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Geen lood aangetroffen in drinkwater
scholen Dynamiek

M/V | FULLTIME

Je weet van aanpakken en hebt een proactieve werkhouding.
Je werkt gestructureerd en overzichtelijk. Tevens ben je representatief,
communicatief vaardig en klantgericht.
Het bezit van een heftruckcertificaat is een pre.

Je weet van aanpakken en hebt een proactieve werkhouding.
JOUW WERKZAAMHEDEN:
WAT BIEDEN WIJ:
Je werkt gestructureerd en overzichtelijk. Tevens ben je representatief,
• Klanten en
helpen
bij het laden
• Uitdagende baan voor meerdere
communicatief
vaardig
klantgericht.
Uit het onderzoek van Dynamiek Scholengroep onder zeven basisscholen in Horst aan de Maas is gebleken
dat
• Klaarzetten van bestellingen
dagen in de week
bezit van een
heftruckcertificaat is een pre.
er geen lood is aangetroffen in de waterleidingen. Dynamiek deed het onderzoek naar aanleiding vanHet
aange• Leveranciers helpen bij het laden en lossen
• Salaris en arbeidsvoorwaarden
•
Bediening
van
cementmortelcentrale
volgens de Hibin CAO
troffen lood in drinkwater bij een aantal scholen in Utrecht.
• Opruimwerkzaamheden / kluswerkzaam-

Het onderzoek werd uitgevoerd in
de schoolgebouwen in Griendtsveen,
Sevenum, Hegelsom, Tienray en Horst.
De Gezondheidsraad kwam in novem-

ber met een rapport over de schadelijke effecten van lood in drinkwater.
Het is voor kinderen tot zeven jaar
schadelijk wanneer lage concentra-

heden
JOUW WERKZAAMHEDEN:

• Prettige werksfeer in een

vooruitstrevend
bedrijf
WAT BIEDEN
WIJ:

ties lood zit in het drinkwater. Het kan
• Klanten
bij het laden
• Uitdagende baan voor meerdere
zelfs leiden tot het verlies
van IQ helpen
tot
Spreekt deze vacature je aan en is deze functie echt iets voor jou?
• Klaarzetten van bestellingen
dagen in de week
vijf punten.
Mail dan je motivatie en cv naar Rob Wijnen rob.wijnen@bpgwijnen.nl
• Leveranciers helpen bij het laden en lossen
• Salaris en arbeidsvoorwaarden
• Bediening van cementmortelcentrale
volgens de Hibin CAO
• Opruimwerkzaamheden / kluswerkzaam• Prettige werksfeer
een
BPGinWIJNEN
21
heden
vooruitstrevend Venloseweg
bedrijf

5993 PH Maasbree
T: 077-4651259
E: info@bpgwijnen.nl

Hegelsomse Joyce de knapste van Limburg?

Spreekt deze vacature je aan en is deze functie echt iets voor jou?
De 18-jarige Joyce Geerarts uit Hegelsom is één van de finalisten van Miss Beauty of Limburg. Samen met
Acquisitie
aanleidingrob.wijnen@bpgwijnen.nl
van deze vacatures stellen wij niet op prijs.
Mailzestien
dan je motivatie en cv naar
Robnaar
Wijnen
andere meiden strijdt ze op zondag 26 april in Venlo om de kroon. De provinciale winnaressen dingen uiteindelijk
mee naar de titel Miss Beauty of the Netherlands.

BPG WIJNEN
toekomst. “Misschien wel, maar ik denk
Venloseweg 21
het niet. Mijn passie ligt wel bij beauty,
5993 PH Maasbree
maar dan in de vorm van kapster of
T: 077-4651259
visagiste. Wel hetzelfde wereldje dus,
E: info@bpgwijnen.nl
maar dan op de achtergrond. Een dergelijke verkiezing als deze is wel heel leuk Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.
om eens mee te maken en daar ben ik
ook heel trots op.”

Uniek zijn

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,
Miss Intercontinental Netherlands
(19 tot en met 26 jaar) en Miss Teen
of the Netherlands (15 tot en met 18
jaar). In de eerste categorie is Joyce één
van de zeventien provinciale finalisten.
“Ik heb nog steeds spierpijn”, vertelt
Joyce lachend. Ze doelt op de bootcamptraining die ze een paar dagen
geleden volgde. Die was onderdeel van
het programma van de Miss-uitreiking.
“Dat was even zwaar, maar wel leuk.”
Want zo’n Missverkiezing is niet alleen
lachen en mooi zijn. “Je staat ook
ergens voor en wil een boodschap

naar buiten brengen. Die van mij is
‘Leef je dromen!’. Ik wil iedereen als
Miss inspireren om ook de stap te zetten tot bijvoorbeeld Miss en je dromen
waar te maken. Niet dromen, maar
doen.” Ook moet Joyce goed op haar
voeding letten. “We hebben allemaal
een schema gekregen waar we ons
aan moeten houden. In het begin is dat
even wennen, maar tot nu toe gaat dat
mij goed af.”

Op achtergrond
De Hegelsomse kwam eigenlijk per toeval bij Miss Beauty of Limburg terecht.
“Ik kwam het tegen op internet. Ook al
was ik eerder eens getipt om mee te
doen aan een dergelijke verkiezing.” Om
na de verkiezing verder te gaan met het
‘modellenleven’, ziet Joyce niet echt een

De komende weken heeft Joyce nog
een druk programma voor de boeg.
Om stemmen te genereren, 20 procent
van de uitslag wordt bepaald door smsvoting, 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.”
Op zondag 26 april is dan de grote dag.
“Van tevoren word je opgemaakt door
een speciaal team. Dan presenteer
je jezelf aan een jury en laat je zien
waarom jij dé Miss Beauty of Limburg
bent. Ik wil nog niet teveel loslaten over
hoe ik mij ga kleden, maar een tipje van
de sluier is toch wel dat ik met mijn look
wil opvallen. In deze wereld moet je
toch uniek zijn, ik denk wel dat dat mij
gaat lukken in de finale.” Aan de verkiezing is ook een goed doel gekoppeld,
de LINDA.Foundation, dat geld inzamelt
voor gezinnen die het financieel zwaar
hebben. Kijk voor meer informatie over
de verkiezing en om te stemmen op
www.missbeautynetherlands.com
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Jacky Nguyen
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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.
Op maandag 9 maart 2020
overleed in de leeftijd van 78 jaar

Joos Hagens
Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Mien Hagens - Voermans
Grubbenvorst Mien
Grubbenvorst Martin en Mirna
Esther en Michiel,
Joost en Kim, Nick, Lucy, Stef
Horst Edward en Edith
Yara en Teun, Selma
Lucas, Jacob
Nijmegen Arnold en Kathya
Thomas, Mateo
Familie Hagens
Familie Voermans

Ik heb en moëi laeve gehad,
‘t is good zoë

Wiel Brouwers
Nu ook in Horst aan de Maas

echtgenoot van

Marleen Brouwers – Baltussen
* Horst, 4 juni 1946

† Horst, 7 maart 2020

De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats
op zaterdag 14 maart om 15.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
We zullen hem speciaal gedenken in de Avondwake
op vrijdag 13 maart om 19.30 uur in de H. Lambertuskerk in Horst.

Uw wens staat bij ons centraal
06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

24 uur bereikbaar

Marleen
Mark en Mariëlle
Luke, Jessi
Erik en Jonna
Jip, Stijn

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Correspondentieadres:
Familie Brouwers
Rembrandtstraat 25, 5961 AL Horst

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Op verzoek van Wiel nemen wij in besloten kring afscheid.
Op zaterdag 14 maart bent u vanaf 14.30 uur welkom
in De Leste Geulde te Horst om de herinnering aan Wiel
met ons te delen onder het genot van een kop koffie en vlaai.

Correspondentieadres:
Witveldweg 37, 5971 NS Grubbenvorst
Pap is thuis. U kunt dagelijks vanaf 15.00 uur
persoonlijk afscheid van hem nemen.

&

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

Wiel
Wat hebbe weej samen enne schônne tiëd moge beleave.
Onverwâch en veulste vroeg, zônder ow zal de jaorlikse barbecue
noëits miër utzelfde ziën. Bedânkt vur alles.
Marleen, kiender en kleinkiender hiël veul sterkte.
Kammeruj:
Henk & Carla, Ger & Mariet, Paul †, Nell & Sjaak, Herman & Annie,
Ger & Annie, Toon & Annemie †, Thijs & Nell

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING

In plaats van bloemen liever een vrijwillige bijdrage
aan de Nierstichting. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
bij het condoleanceregister.

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Tot ons verdriet hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze Rotary-vriend

Joos Hagens
Joos was lid van onze club vanaf het eerste uur en voorzitter in het
Rotary jaar 1985-1986. Hij is altijd zeer betrokken geweest bij de club
en dat is ondanks zijn afnemende gezondheid steeds zo gebleven.
Wij zullen hem missen.
Mien en kinderen, wij denken aan jullie en wensen jullie kracht
en sterkte toe in deze voor jullie zo moeilijke tijd.

Tot ôs groëte verdreet ontvinge weej ’t bericht
dát ôs lid en carnavalsvriend

Wiel Brouwers
is aoverleeje
Wiel is 18 jaor lang lid gewes ván D’n Dreumel en waas actief
beej de bouwcommissie en de kassacommissie.
Weej herinnere Wiel aas ’n ziër waardig lid en zulle ziën betrokkenheid dán ok enorm gaon misse.
Marleen, Mark en Mariëlle, Erik en Jonna, kleinkiender en familie
wense weej hiël veul sterkte toe met dit groëte verlees.

Bestuur, leden en ereleden van

Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs

Karel Jenneskens
heeft ons enorm gesteund!
Hartelijk Dank namens Anny,
Nelly, Truus & Joan
Martijn & Sil, Jeroen, Judith & Gijs
Kempweg 1, 5964 ND Meterik
De zeswekendienst vindt plaats
op zaterdag 4 april
om 19.00 uur in de parochiekerk
te Meterik

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

Corona Virus. Verhoog je weerstand.
Voetmassage met aromatherapie
anti-viraal. www.mayproosten.nl
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.
Gezin in Sevenum zoekt hulp in de
huishouding, 2x3 uur per wk. Interesse?
Mail: belly_76@hotmail.com

DANKBETUIGING
Uw hartverwarmende belangstelling
bij het afscheid van mijn lieve echtgenoot,
onze vader en opa

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

Goedendag! Wij zoeken een
vrijstaande (boerderij)woning in
Zaerum of directe omgeving. Wilt u
uw woning verkopen, neemt u dan
contact op met Kitty via 06 10 93 19
91 of per mail cboermans@planet.nl
Belastingservice Horst biedt hulp
bij aangifte voor alle particulieren.
BSH is laagdrempelig en geschikt
voor elke kleine beurs.
Hulp nodig, neem contact op met
info@belastingservicehorst.nl of tel.
06 12 44 60 49 of 398 47 88 website:
www.belastingservicehorst.nl
Atelier De Stal voorjaarsworkshops
van 22 maart t/m 26 maart. Nieuwe
voorbeelden staan vanaf 15 maart op
de sites van De Stal en Valise.
Te koop, kan zelf niet meer spelen,
ES-klarinet in goede staat. Compleet
met koffer, standaard en doos rieten.
Bel me op 0478 58 57 05.

Zo. 15 maart 10.30 - 11.30: Yoga Kafé
Kaldenbroeck. www.kaldenbroeck.nl/
agenda. Bewust - Gezond.

Gewoén Eef - Uw kapster aan huis Wilt u een kapster aan huis?
Bel/app Gewoén Eef 06 43 92 10 27.

Inschrijvingen Baas van
Horst aan de Maas geopend
De inschrijvingen van het jaarlijkse Baas van Horst aan de Maas
zijn geopend. Het sport- en spellenevenement in de gemeente Horst
aan de Maas wordt op zaterdag 23 mei gehouden in Kronenberg.
In editie 2019 wist team Little Steve
& The Smokers! de titel van Baas
van Horst aan de Maas te veroveren. Daarom wordt het evenement
daar georganiseerd. Waar precies

in het dorp, is nog niet bekend.
De eerst inschrijfronde sluit op
15 maart. Dat kan via de website
van Baas van Horst aan de Maas.
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Gemeente: bomenkap
Kronenberg past bij ambitie
De forse bomenkap in de Kronenbergse bossen past binnen de ontwikkeling van het Grandorse-gebied.
Dat laat de gemeente weten. In Kronenberg ontstond commotie nadat sinds eind vorig jaar grote delen van de
bossen bij het dorp werden gekapt. De bomen werden gerooid in verband met de aanleg van een vijfsterren
(5*) eventing-route voor de ruitersport.
Hectares bomen werden weggehaald
in de bossen in de Grandorse-zone, zo
was te horen bij twee bijeenkomsten
over de leefbaarheid in Kronenberg en
Evertsoord die in januari en vorige week
werden georganiseerd. Volgens de
gemeente is de eventing-route, die van
het hoogste niveau moet worden, een
logische vervolgstap in de ontwikkeling
van het Grandorse-gebied. De bomenkap in het bos bij Equestrian Centre De
Peelbergen was echter tot groot ongenoegen van de Kronenbergse gemeenschap. De inwoners lieten weten dat de
gemeente in de communicatie tekort is
geschoten.
De gemeente besloot om geen bijeenkomst te houden voordat het kappen
begon. “Wij hebben ervoor gekozen
om met de dorpsraden van America,
Evertsoord en Kronenberg te communiceren door middel van het bericht op de
gemeentepagina in een huis-aan-huisblad”, aldus de gemeente. “De dorpsraden zijn in het verleden diverse keren

geïnformeerd over de beoogde ontwikkelingen en ambities van Grandorse.”
De dorpsraden zijn over dit specifieke
geval niet apart geïnformeerd.
Volgens inwoners van Kronenberg is er
te weinig rekening gehouden met de
wensen van het dorp. “Er gebeurt heel
veel in dit gebied, waarin ook tegengestelde belangen kunnen zijn”, laat
de gemeente weten in een reactie.
“Er vindt steeds een afweging plaats
welke richting we moeten nemen.
De belangen van de omgeving worden daarin meegenomen.” Volgens de
gemeente is er regelmatig contact met
de dorpen.
Vanuit de dorpsraden kwamen geen
reacties op de aankondiging in het
huis-aan-huisblad. Wel kwamen er vier
vragen binnen naar aanleiding van de
kap. “Die hebben we beantwoord”,
laat de gemeente weten. “Dit heeft
verder niet tot vervolgvragen geleid.”
De gemeente geeft aan in gesprek
te blijven met betrokkenen om zo de

kritiek die oplaaide, aan te pakken.
“Wij zijn en blijven in gesprek met
betrokkenen zoals de dorpsraden van
America, Evertsoord en Kronenberg,
Knopen Lopen, de Groengroep
Sevenum en de Wild Beheer Eenheid.”
De gemeente laat verder nog weten dat
de open plekken die aangelegd zijn,
in de loop der jaren een meerwaarde
voor de natuur zullen krijgen, vanwege ‘de variatie in een verder relatief monotoon bosgebied’. “Daarnaast
wordt hoogwaardig groen gecompenseerd met veel oog voor biodiversiteit.
Vijftien hectare wordt gecompenseerd
bij Loohorst, vier hectare op een perceel
nabij golfbaan De Golfhorst en drie hectare wordt aangeplant als natuur naast
de Peelstraat (aansluitend aan het bosgebied). Verder gaat de Groengroep nog
eens veertig bomen planten en is de
omgeving van het kapelletje door hen
opgewaardeerd.”
Tekst: Rob Dieleman

Vervolg voorpagina

Criminele groep houdt Grubbenvorst
in haar greep
“Ze houden ons in hun greep”, zegt
een aanwezige. “Als ik er een melding van maak, ben ik bang dat ze
mijn kinderen een keer wat aandoen.”
Toch roept de politie en de gemeente
de inwoners in Grubbenvorst op
alle zaken te melden. “Wij als politie kunnen dit niet oplossen, de
gemeente ook niet en jullie ook niet”,
zegt de wijkagent. “Dit moeten we
samen doen. Doorbreek de cyclus
en meldt het als je je onveilig voelt.
Anders komt er geen eind aan dit pro-

bleem. Hang desnoods camera’s op.
Als een delict gefilmd wordt, dan is
dat al beter bewijs dan een getuige.”

Serieus nemen
Twee aanwezige ondernemers zeggen
overlast van deze groep te ervaren in
het dorp. “Zelf heb ik er niet veel last
van”, zegt een ondernemer. “Maar ik
hoor wel van andere collega-ondernemers dat deze bende voor onrust zorgt
binnen de winkels van Grubbenvorst.
Het is tijd voor actie en ik roep daarbij

iedereen uit Grubbenvorst op om zich
te verzetten tegen de groep door het
te melden.” De politie zegt alle meldingen en aangiften serieus te nemen.
“Wij willen Grubbenvorst weer veilig
maken. Bel ons via 0900 88 44 als er
iets is of stuur ons een berichtje via
Facebook of Instagram. We nemen
altijd contact met je op. En mocht je
denken, dit voelt niet goed, bel dan
het spoednummer 112.”
Tekst: Niels van Rens

Dutch Pet Products is een groeiend bedrijf, gespecialiseerd
in het verpakken en distribueren van hoogwaardige
dierenvoeders, met name voor huisdieren. Onze klanten
zijn verspreid over de gehele wereld, maar de nadruk ligt
op Nederland, België en Duitsland. Bij Dutch Pet Products
staan collegialiteit en kwaliteitsbewust afleveren hoog
in het vaandel.
In verband met de geplande uitbreiding zijn we op zoek naar:

Expeditiemedewerker/
magazijnmedewerker
(M/V)
In deze veelzijdige fulltime (40 uur) functie zul je een sleutelfiguur
zijn tussen de expeditie en het magazijn van de productie.
Dit binnen een klein bedrijf waar iedereen elkaar kent en waar je
samen werkt aan de verdere groei van het bedrijf.
Takenpakket:
je zult voor meer dan de helft van je tijd bezig zijn met
magazijnwerkzaamheden in de productie, daarnaast heb je
expeditietaken. Alles verwerk je administratief in ons
ERP-systeem.
Profiel:
• in bezit zijn van een heftruckcertificaat en ervaring met het
rijden op de heftruck. Bij voorkeur ook ervaring en/of
certificaat reachtruck;
• zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
• no-nonsense mentaliteit;
• ervaring met het verwerken van bonnen in een ERP-systeem;
• nauwkeurig, goed overzicht kunnen houden, vooruit kunnen
denken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• Nederlandse taal goed beheersen in woord en geschrift.
Interesse?
Kijk voor een uitgebreidere vacaturetekst op: www.dutchpet.nl
Bel of mail voor meer informatie:
lijkt het je wat om je bijdrage te leveren aan onze snelgroeiende,
jonge organisatie? Solliciteer dan snel op deze functie! Voor nadere
informatie kun je contact opnemen met: Rob Poels, bedrijfsleider,
via telefoonnummer 077-4640000 of r.poels@dutchpet.nl
Sollicitaties (motivatie en CV) graag per e-mail naar:
Miranda Habraken, personeelsadviseur, m.habraken@dutchpet.nl
(werkzaam op dinsdag en donderdag).

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

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Zondag 27 mei 09.00 - 15.30 uur

Rookvrije zone officieel in N
 orbertuswijk
In de Norbertuswijk in Horst heeft op vrijdag 6 maart wethouder Roy Bouten een rookvrije zone onthuld.
Basisschool De Twister en het Huis van de Wijk hebben de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat
het gebouw geheel rookvrij wordt. Hiermee loopt de gemeente vooruit op het landelijke beleid, dat vanaf
augustus alle scholen verplicht om rookvrij te zijn.

Aanpakkers gezocht
(vanaf 15 jaar) voor de weekenden
Interesse?
Bel 06 - 25 05 18 94

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
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alleen m

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Bedroefd namen wij kennis van het overlijden
van ons bestuurslid en penningmeester

Eur werk, eur krach,
eur plezeer in ‘t laeve,
eure mood, zoeë sterk,
zeej haet d’r alles veur gegaeve.

Wil van Driel-Simons
Het leven is overgegaan in herinneringen.
Herinneringen aan een markant persoon met een groot hart
voor de leefbaarheid van onze gemeenschap.
Wil was initiatiefneemster en medeoprichter van Dorpsraad
Sevenum. Ondanks haar kwakkelende gezondheid bleef zij
achter de schermen actief. Door haar inzet en gedrevenheid
is ze een blijvende herinnering en voorbeeld.
Wij hebben als Dorpsraad veel te danken aan Wil.

Dankbaar voor de vele jaren, waarin wij van haar goedheid
en levenslust mochten genieten, delen wij u mede,
dat wij afscheid hebben moeten nemen van onze lieve zus,
schoonzus en tante

Mien Houwen - Peeters

Wij wensen Han, kinderen en familie heel veel sterkte
met dit verlies.

echtgenote van

Joep Houwen †
Namens bestuursleden

Zij overleed in de mooie leeftijd van 92 jaar.

Uit aller naam
Familie Peeters
Familie Houwen

Grubbenvorst, 3 maart 2020
Correspondentieadres:
Van Mirlaerstraat 8
5961 SK Horst

Ook willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling
en het medeleven bij het overlijden
en de uitvaart van Mien.

Geboren

Laura
29 februari 2020
Dochter van Thijs en José
Janssen-Claasen
Kogelstraat 10
5963 AP Hegelsom

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.

Niemand kende zijn strijd
en het stille verdriet
van het willen en niet kunnen.
Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand
zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was.
We hebben je los moeten laten

Frans Ingenpass
echtgenoot van

Te koop tulpen 1 bos € 3,- 2 bossen
€ 5,- Fam. Klomp Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 464 13 80.
Te koop gevraagd, vrijstaande
woning in of a/d rand van Horst op
groot perceel, liefst met een grote
loods/schuur, tel. 06 54 33 70 00.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Thea Ingenpass-Cox a

We hebben afscheid genomen van Mien op zondag 8 maart.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers van afdeling Driesprong van zorgcentrum
La Providence voor de liefdevolle verzorging.



Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.
Jessica en Bart
Vince 2
4 maart 2020
Zorghuis Tienray, Kloosterstraat 10 kamer 7, Tienray
Correspondentieadres: Keuter 1 A, 5864 CM Meerlo
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op
dinsdag 10 maart in het crematorium Boschhuizen.

50 jaar getrouwd
20 maart 2020

Jan en Ans
Versleijen-Thijssen

Oêt de alde soos

OJC Niks Horst
Wellicht heb je uren aan de bar gestaan in de verschillende sozen uit Horst aan de Maas. Maar heb je je ooit
afgevraagd waar de namen van sozen als OJC Canix en OJC Knor vandaan komen? HALLO Horst aan de
Maas ging op onderzoek uit. Deze week: OJC Niks in Horst.
Na het sluiten van OJC Zopo was er
in Horst een hele tijd niets te doen
voor jongeren. Reden genoeg voor
een groep jongeren om in 1993
mee te doen aan de Dreumeloptocht als ‘Kontenkruipers’, voor wie
er ‘strontniks’ te doen was. Stichting
RISC, het huidige Synthese, bracht
naar aanleiding daarvan een paar
vriendengroepen bij elkaar en na
een paar bijeenkomsten was de
Werkgroep Niks een feit. Luc Althuizen was één van de leden van de
werkgroep, die zich hard maakten
voor meer activiteiten voor jongeren. “We schreven een brief naar
de gemeente, waarin we ze lieten
weten dat we het te gek vonden dat
er in Horst niets te doen was voor
jongeren”, vertelt hij. “En dat we
het gebouw van OJC Zopo aan de
Doolgaardstraat wilden hebben om
zelf dingen in te gaan organiseren.
Het plan van de gemeente was nu
om dat te verkopen voor activiteiten
voor gehandicapten.”

Protestmars
Om hun woorden nog wat kracht bij
te zetten, hing de werkgroep iedere
week nieuwe flyers op, verspreid door
heel Horst. Op die flyers waren ludieke rijmpjes en teksten te lezen, zoals:
‘Hedde dors, gat dan nor Hors, dao
stied ’n hundje en dé pist ow in ow
mundje. Mar pist ie der nève dan is er
in Hors NIKS mier te belève.’ Zo kwam
de werkgroep Niks uiteindelijk aan de
praat met de gemeente. “Maar het
ging ons allemaal niet snel genoeg”,
lacht Luc. “Dus besloten we een protestmars te organiseren. Met zo’n honderd jongeren liepen we die mars op 5
mei 1993, tijdens de Horster kermis.”
Zo kreeg de werkgroep Niks uiteindelijk het gebouw. “De naam van de
werkgroep werd ook de naam van de
soos, dus het werd OJC Niks.”

Voor en door jongeren
Luc herinnert zich nog goed dat het
hele gebouw door de jeugd zelf werd
verbouwd en geschilderd. “We waren

denk ik wel met zo’n vijftig vrijwilligers”, vertelt hij. Daarna kreeg de nieuwe soos langzaam maar zeker steeds
meer vorm. “Er kwam een bestuur, er
kwamen verschillende commissies en
we kregen onze eigen programmering.
Er werd van alles georganiseerd, van
het festival Nikspack, dat nog steeds
bestaat, tot het benefietconcert Koeienpop, voor een vrijwilliger die kanker
had. Het belangrijkste motto was ‘voor
en door jongeren’, en dat staat nog
steeds centraal bij OJC Niks.”

Thuis
Elle van Lier, nu vrijwilliger in de soos,
beaamt dat. “De Niks is een plek waar
alle jongeren welkom zijn. Iedereen
kan bij ons terecht en voor mij voelt
de soos zelfs een beetje als een thuis.”
Ze vervolgt: “Het is ook een plek waar
je je als jongere kunt ontwikkelen.
We mogen zelf beslissingen maken
over activiteiten en evenementen.
Daar leer je heel veel van.” Elle ziet de
toekomst van OJC Niks rooskleurig in:

“Het aantal vrijwilligers is momenteel
wat laag, maar we hebben er nu pas
weer een aantal jongeren bijgekregen na een feestje. Het gaat toch altijd
een beetje op en af, maar ik ben ervan

overtuigd dat we nog heel wat jaren
kunnen blijven bestaan.”

Tekst: Aniek van den Brandt
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Open dagen kristallenimporteur
Sevenum
Galerie Magma Mineralen in Sevenum opent op zaterdag 14 en zondag
15 maart haar deuren om nieuwe mineralen te tonen die in de Verenigde
Staten zijn gevonden.
Eigenaren Yolanda en Hans Vorstermans
bezochten onder andere een nieuwe
mijn in de Amerikaanse staat Colorado,
waar ze exclusief materiaal vonden.
De kristallen worden tijdens twee
open dagen op zaterdag 14 en zondag
15 maart getoond. Ook is dan een video

te zien over hoe de mineralen gevonden worden en demonstreert Yolanda
welke sieraden gemaakt kunnen worden van de stenen. De open dagen zijn
beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur op
de Venloseweg 11C in Sevenum.
De toegang is gratis.

07

Wethouder Tegels

Minister Van Nieuwenhuizen
opent nieuw spoor
Minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en
Waterstaat, en wethouder Rudy Tegels hebben op donderdag
5 maart een nieuw spoor geopend.

Binnenkijken bij...

Column
Zondagmorgen
met Passie

Met een speciale MAT’46 trein verzamelden de deelnemers op station
Horst-Sevenum. Dit is een histori-

Hippisch College Limburg
De mbo-opleiding voor de paardensport en -houderij is vrijdag 6 maart
officieel van start gegaan bij Equestrian Centre de Peelbergen in
Kronenberg. Hippisch College Limburg is een samenwerkingsverband
van Limburgse paardenbedrijven, -verenigingen en koepelorganisaties, onderwijsinstellingen zoals CITAVERDE College en HAS Venlo en
overheden zoals gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg.
Het doel is genoeg personeel op te leiden voor de hippische branche.
Er wordt 1,7 miljoen euro in Hippisch College Limburg gestoken en eind
2022 moet het geheel zelfstandig draaiende zijn.

sche trein uit het bouwjaar 1952.
Ook werd er een startsein gegeven
voor de bouw van een terminal.

Kom in de Kas dit jaar in
Melderslo en Sevenum
Kom in de Kas Limburg vindt dit jaar plaats in Sevenum en
Melderslo. Het evenement wordt gehouden op zondag 5 april.
Vijf agrarische ondernemers openen hun deuren en mogen
bezoekers kijken wat de bedrijven allemaal doen.
De deelnemende bedrijven zijn
Hendrix-Rasing Aardbeien, Bejo
Zaden en EuroTree Boomkwekerijen
in Melderslo en Bakker Sweet
Peppers en Plantenkwekerij

Schreurs in Sevenum. Ook op
Greenport Venlo zijn een aantal
activiteiten. Kom in de Kas duurt
van 11.00 tot 16.00 uur.

Oh, zit dat zo!

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
In het kader van het pensioenakkoord wordt er gewerkt aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
Is dat een goed plan of herhaalt de geschiedenis zich? Waarom moet deze verplichte verzekering er komen?

De reden hiervoor is tweeledig.
Allereerst oneerlijke concurrentie.
Door geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten kunnen
zelfstandigen goedkoper werken,
werknemers zijn immers wél verplicht
verzekerd. De tweede reden is een
sociaal aspect: de zelfstandige moet
tegen zichzelf worden beschermd

voor het geval dat hij of zij (langdurig)
ziek wordt. Een relatief groot deel van
de zelfstandigen heeft geen verzekering. Ze vinden het te duur (het gaat
al snel om duizenden euro’s per jaar),
of ze hebben andere voorzieningen.
Bijvoorbeeld nog een loondienstverband hebben waar ze wel zijn verzekerd of voldoende vermogen om het
arbeidsongeschiktheidsrisico te lopen.
Ook zijn er alternatieven zoals het
broodfonds. Anderen onderschatten
het risico of vergeten het simpelweg.
Wat je ook vindt van de verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering,
het is altijd goed om terug te kijken.
Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
is er immers al eens geweest in de
vorm van de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen).
Deze bestond er voor een relatief

korte periode van 1998 tot halverwege 2004. Dus nauwelijks 6 jaar.
De regeling was geen succes. De uitkering was laag, maximaal 70 procent van het minimumloon, waardoor
veel zelfstandigen zich genoodzaakt
voelde een aanvullende particuliere
verzekering af te sluiten. De premie
daarentegen was relatief hoog, net
voor de afschaffing in 2003 bijvoorbeeld 8,8 procent van het inkomen,
met een maximum van 2.196 euro.
Desondanks werd de regeling al snel
onbetaalbaar omdat veel zelfstandigen een beroep deden op de WAZ.
Zoals zo vaak ging de regeling ten
onder aan zijn eigen succes.
Nu er weer over een verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor zelfstandigen wordt gepraat
is de vraag of de geschiedenis zich
herhaalt of dat er toch geleerd is van

het verleden. Als er een nieuwe verplichte verzekering komt, zullen de
valkuilen uit het verleden vermeden
moeten worden. Anders is de nieuwe
verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering waarschijnlijk een even kort
leven beschoren als de WAZ.
Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Word ik op een zaterdag gebeld
of ik op 8 maart tijdens
Internationale Vrouwendag in de
kerk van Kronenberg met nog
twee vrouwen uit Horst aan de
Maas geïnterviewd wil worden
in een soort collegetourstijl.
Wauw. Oké. Leuk. Uhhh …
waarom ik?
Antwoord: ‘Omdat we graag op
een ongewone locatie aandacht
willen geven aan deze dag door in
gesprek te gaan met vrouwen die
de touwtjes in handen hebben.
Naast jou hebben we een vrouwelijke burgemeester en een internationale voetbalscheidsrechter
uitgenodigd’. Toe maar, daar zeg ik
geen nee tegen. En daar zaten we
dan afgelopen zondag op het
altaar met een kerk vol vrouwen
en mannen met prachtige muziek
van de ‘megjes’ van Monte Corona.
Onder bezielende leiding van
Marleen en Wietje voerden we
gesprekken over: waar kom je
vandaan? Wie of wat inspireert je?
Is het nog nodig in deze tijd
aandacht te geven aan kansen en
(on)gelijkheid tussen vrouwen en
mannen? Is het bepalend voor je
ontwikkeling waar je wieg staat en
hoe je sociale omgeving is ingericht? Ik besef me daar op het
altaar wat het onderwijs mij
gebracht heeft aan mogelijkheden
om mijzelf te ontwikkelen tot wie
ik ben. Dat ik de ruimte krijg om
anderen te stimuleren om ook in
hun kracht te gaan staan. Door zelf
op het podium te gaan staan, kan
ik helpen dat andere vrouwen ook
hun podium pakken en in het licht
gaan staan. Bijzonder om deze
bijeenkomst vol passie te houden
in de kerk op zondagmorgen.
Een andere vorm van bezinning
waar de kerk vaker voor gebruikt
kan worden. Het inspireert me om
dit weer in relatie te brengen met
het onderwijs. Naar goed Limburgs
gebruik sluiten we het moment
van bezinning natuurlijk af in de
kroeg tegenover de kerk. Het initiatief krijgt gelukkig volgend jaar
een vervolg. Want het is inderdaad
nog nodig dat we op Internationale
Vrouwendag stil blijven staan bij
dit onderwerp. Noteer 6 maart
2021 maar alvast in je agenda:
Zondagmorgen met Passie.

Marlies Scheres, adjunct directeur
Citaverde College Hegelsom
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VVD Horst aan de Maas

De stoppen zijn doorgeslagen

Onlangs las ik een artikel dat de gemeente Amsterdam straatnamen
wil gaan aanpassen omdat het merendeel van de persoonsgebonden
straatnamen vernoemd zou zijn naar mannen. Als ik zoiets zie probeer ik mijn gevoel te negeren, maar voor nu is het onontkoombaar
om daar iets over te schrijven. Laten we het in Horst aan de Maas niet
zo ver komen.
Ondertussen begint het een cumulatie van belachelijke ideeën te worden. Straatnamen veranderen omdat
deze ‘te mannelijk’ zijn, de geschiedenis willen verbloemen door termen zoals de Gouden Eeuw en de

CDA Horst aan de Maas

VOC te verbannen, standbeelden van
Nederlandse zeelieden en belangrijke historische figuren weg te halen,
enzovoorts. Ik ben die betutteling
en het pamperend gedrag door veel
linkse partijen beu.

Een goede bijeenkomst, waar de
inspiratie zeker gevoeld werd tijdens
de diverse presentaties. We werden meegenomen in de stand en
gang van zaken omtrent jeugdzorg.
Heldere informatie en uitleg zodat
we samen met alle betrokkenen
aan de slag kunnen voor en met

de jeugdzorg in Horst aan de Maas.
Conclusie: dit moeten we samen
doen, zodat er een breed draagvlak is
voor de toekomst. Alleen dan kunnen
we dit goed aanpakken, zodat we
ook echt kunnen doorpakken.
Eind februari: ‘Inspiratie’ in de
(Melderslose) kerk. Ook hier aan-

Luc Cuijpers

dacht voor een belangrijk maatschappelijk thema. De leefbaarheid
in ‘os eigen dörp’. Tijdens een rondgang door de kerk, voel je als het
ware de bezieling (inspiratie) van dit
enorme gebouw. Ideeën komen dan
bijna als vanzelf. Hier wordt de betekenis van het woord ‘inspiratie’ écht
voelbaar. Om ervoor te zorgen dat
de kerk weer de Kérn van het dorp
wordt waar mensen elkaar ontmoeten, gaat de werkgroep ‘Ker(n)k op
de Horizon’ op zoek naar een mooie

herbestemming van dit gebouw.
Middels een enquête worden alle
inwoners gevraagd om mee te denken. Want ook hier geldt: dit moeten
we samen doen, zodat er een breed
draagvlak is voor de toekomst. Twee
verschillende inspiratiemomenten
met dezelfde conclusie: we kunnen het niet alleen. Dit moeten we
Gewoon Samen Doen.

zaam opwekken met behulp van zonnepanelen of windmolens.
De manier waarop wij met de aarde
en haar grondstoffen omgaan, moet
veranderen. De gemeente kan dat
niet alleen, maar de burger ook niet.
De kracht zit er in dat we het samen
doen, met een eerlijk verhaal en
gelijke kansen voor iedereen om
mee te doen. Dit is de reden dat de
SP heeft ingestemd met dit voorstel,
waarin de concrete maatregelen de
komende drie jaren duidelijk wor-

den. Daarbij willen wij met name
zorgen voor klimaatrechtvaardigheid. Wij leggen de rekening waar
hij thuishoort: bij grootvervuilers en
hun aandeelhouders. Wij zorgen dat
de mensen met de lagere inkomens
mee kunnen doen met het veiliger
en gezonder maken van de leefomgeving.

Marian Gubbels, raadslid

Duurzaam Horst aan de Maas

De SP heeft ingestemd met het duurzaamheidsprogramma voor Horst aan de Maas. Dit programma bestaat
uit vier onderdelen, namelijk klimaatbestendigheid, biodiversiteit, circulariteit en klimaatneutraliteit.
Klimaatbestendigheid houdt in dat
onze omgeving aangepast moet worden aan de warmere zomers, maar
ook aan de heftige regenbuien die
steeds vaker voorkomen. Ook biodiversiteit houdt aanpassing van
onze omgeving in, zodat er meer
bloemen, grassen en natuur komt.
Alles om het verder uitsterven van
insecten te voorkomen. Bij circulari-

straatnamen en standbeelden is
gevaarlijk voor de toekomst en verandert derhalve niets aan het verleden. Politiek links brandt haar
vingers hieraan, betutteling en pamperen is het mijns inziens. Leer. Denk.
Vind. Doe. En ga verder tot de orde
van de dag. Want pas dan sta je aan
de wieg voor een sterke maatschappij. Gewoon. Doen.

Inspiratie: jeugdzorg en de (nieuwe) kerk

Als (burger)raadsleden van Horst aan de Maas worden wij regelmatig
bijgepraat door de ambtenaren over actuele ontwikkelingen in onze
gemeente. Dit gebeurt tijdens een korte inspiratie-sessie. Dinsdag 3
maart was het onderwerp ‘Actieplan Sociaal Domein’.

SP Horst aan de Maas

Op de middelbare school heb ik veel
geleerd van én over de geschiedenis.
En zeer zeker niet alleen de positieve
kant daarvan. Ook de zwarte bladzijdes zijn goed aan bod gekomen.
Denk daarbij aan de Trans-Atlantische
driehoekshandel. Mijn visie daarin
is dat je van de geschiedenis leert
door de positieve en negatieve zijden
goed te kennen en te onderstrepen.
Onze geschiedenis vormt de basis
voor de samenleving van nu.
Het enkel vervangen van termen,

teit gaat het erom hoe wij omgaan
met afval. Vooral: dat er gezorgd
wordt voor minder afval en voor een
andere manier van afvalinzameling
en -verwerking. Maar ook landbouw
hoort hierbij. Want er zal geproduceerd moeten worden op een manier
waarbij het milieu wordt ontzien.
Doel is om een natuurlijk evenwicht
te krijgen tussen wat wij van de

grond vragen en wat we haar teruggeven.
Klimaatneutraliteit vloeit voort uit
het klimaatakkoord van Parijs, waarin
afgesproken is dat er in 2050 geen
broeikasgassen meer uitgestoten
mogen worden. Dat betekent, ook
voor Horst aan de Maas, dat we energie moeten besparen. En de energie
die we gebruiken, moeten we duur-

Sonja van Giersbergen

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.

Kennismakingsworkshop

CHI NENG QIGONG

Deze kennismakingsworkshop wordt gegeven door
Ton en Corry van de Pas
Datum: zaterdag 21 maart 2020 van 9.30 tot 11.30 uur.
of zondag 22 maart 2020 van 9.30 tot 11.30 uur.
Kosten: € 19,95
Aanmelden: info@praktijktonvandepas.nl vóór 19 maart 2020

Meldersloseweg 121a, Melderslo
Tel. 077 - 397 11 00 www.praktijktonvandepas.nl
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel
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Wij gaan groen

Vorige week schreef ik over het aangenomen duurzaamheidsprogramma. Een belangrijk onderdeel om
het programma te laten slagen is deelname van jullie, de inwoners en de ondernemers. Terwijl u dit stuk
leest zitten we aan het einde van de Week zonder Vlees. Een initiatief van de stichting Nationale week
zonder vlees. Een initiatief dat is ontstaan is om bewustwording te creëren. Een initiatief dat is uitgegroeid tot een nationaal event.
De campagne wordt breed gedragen, zo doet er ook een aantal grote
ondernemers mee die in de vleessector werkzaam zijn. Het doel is
niet dat iedereen vegetariër wordt
maar dat mensen realiseren welke
impact het produceren van bepaalde

voeding op onze omgeving heeft.
Daarnaast komen mensen door dit
initiatief in aanraking met vegetarische en plantaardige gerechten. In
onze gemeente zijn er ook verschillende ondernemers die actief deelnemen aan de Week zonder Vlees.

Essentie Horst aan de Maas

Een ander onderdeel dat een prominente plaats heeft in het duurzaamheidsprogramma is het versterken
van biodiversiteit en het aanleggen
van meer groen. Recent werd duidelijk dat er binnen verschillende
kernen te weinig openbaar groen

ontwikkelen. Tegelijkertijd moeten
we ook de uitgaven in de gaten houden. Dit alles vraagt om een slimme
en vernieuwende manier om met
de verdeling van de subsidiegelden
om te gaan. Als uitgangspunt dienen
we ervoor te zorgen dat de subsidie-

PVDA Horst aan de Maas

een groenstrook in Broekhuizenvorst.
De gemeente gaat samen met inwoners en de basisschool het Vlasven in
Melderslo aanpakken terwijl er ook in
Sevenum goed wordt samengewerkt
om tot een goede oplossing in de
Olieslagerstraat te komen. Kortom,
Horst aan de Maas is in beweging,
oftewel wij gaan groen.
Maarten Voesten

Gemeentelijke subsidieverlening

De samenleving is constant in beweging, denk hierbij aan het verenigingsleven, de zorg en de politiek.
De behoeftes veranderen, verschuiven of dienen om welke reden dan ook aangepast te worden. Veelal liggen aan deze veranderingen of aanpassingen doelen als kwaliteitsverbetering ten grondslag. Soms ook
bezuinigingen. Dit heeft alles te maken met voortschrijdend inzicht, of door minder financiële middelen
vanuit de landelijke overheid.
Zo is ook het stelsel van subsidieverlening aan veranderingen onderhevig.
Enerzijds willen en kunnen we niet
alles zomaar financieel ondersteunen.
Anderzijds willen we ook de mogelijkheid bieden voor nieuwe initiatieven en ideeën om zich te kunnen

aanwezig is. Openbaar groen heeft
veel voordelen. Zo zorgt het voor
een frisse uitstraling, is het goed
voor dieren en insecten en heeft het
een verkoelende functie tijdens hete
zomers. De gemeente moet hier dus
aan de slag, gelukkig zien we hier
ook mooie verbanden ontstaan met
de inwoners en organisaties. Er zijn
al verbeteringen aangebracht in
Horst, op verzoek van bewoners van
de Schoolstraat en de Berkelstraat.
Er zijn plannen voor versterking van

gelden voor alle gelijke initiatieven,
gelijkwaardig behandeld en beloond
worden. Kortom een spannende
opgave, die van vitaal belang is voor
het verenigingsleven en dus de leefbaarheid in alle kernen.
Als Essentie vinden we dan ook dat

we goed moeten kijken waar en hoe
we deze subsidiegelden bestemmen.
Jeugd heeft de toekomst, ook bij de
inhoudelijke behandelingen van subsidies voor verenigingen. We proberen
te zorgen dat zoveel mogelijk levensvatbaar blijft, dit betekent ook dat
we kijken bij initiatieven of er mogelijk financiële middelen terug zouden
kunnen vloeien. In de toekomst zouden we dan bijvoorbeeld meer kunnen streven naar garantstelling of een
andere vorm van stimulering.

Kortom er is de komende tijd nog
veel werk aan de winkel. Gelukkig
wordt het een en ander door het
ambtelijk apparaat en college gedegen en transparant opgepakt.
Dit met veel ruimte voor inzichten
en inspraak van alle partijen en verenigingen. Mocht u hierover willen
meepraten en meedenken, bel of
mail mij dan gerust. Er is altijd tijd en
ruimte voor een goede bak koffie.
Stef van Loo, raadslid

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd

Woongenot wordt bepaald door de kwaliteit van de wijk waar je woont.
Vanuit de drie wijken de Mussenbuurt, In de Riet en Norbertuswijk
komen al langer signalen dat dit woongenot onder druk staat.
In deze wijken staan relatief veel
sociale huurwoningen, die bewoond
worden door mensen met de laagste inkomens. Dit zijn ook de wijken
waar arbeidsmigranten, statushouders of mensen met onbegrepen
gedrag terechtkomen. Stuk voor
stuk mensen waar we als gemeente
een taak hebben om ze te hel-

pen. Met steun van de provincie
en Wonen Limburg willen we in
deze drie wijken een herstructurering doorvoeren. Het doel is om
een andere dynamiek te creëren
in deze drie wijken. Door het aantal huurwoningen te verminderen
of duurdere huurwoningen en op
andere plaatsen nieuwe betaalbare

huurwoningen te bouwen willen
we de samenstelling in deze wijken
beïnvloeden. Maar ook kijken naar
de mogelijkheden en kansen die er
liggen in het centrum. Basisschool
de Weisterbeek groeit uit z’n jasje,
indien de raad besluit het zwembad te verplaatsen biedt ook deze
locatie mogelijkheden. Vooral alles
in samenhang bekijken. Waar dit
toe kan leiden zien we als we rondkijken in Hof de Berkel. Ook hier is
door samenwerking met diverse

partijen het ondenkbare gerealiseerd. Deze kansen liggen er nu
ook rondom de drie wijken en het
gebied Weisterbeek en mogelijke
zwembad locatie. Maar dit betekent
wel keuzes maken. Keuzes voor de
toekomst.

Jan Wijnen

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.

redacteur
Wij zoeken een

kempen-media.nl/vacature

#kempencreëert
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik geef mensen een hand, ongeacht
advies kabinet
Vanwege het gevaar van het overdragen van het coronavirus roept het kabinet alle Nederlanders op elkaar voortaan geen hand te geven.
“Dit lijkt een verstandige maatregel en helpt bij het verder indammen”, zegt premier Mark Rutte.
Een goede beslissing van het kabinet. Met een simpele actie kan iedereen ervoor zorgen dat het virus
zich zo min mogelijk verspreidt. Want begroeten
kan op veel verschillende manieren. Een zwaaigebaar of zoals Rutte aangaf, een elleboogbegroeting. Aan de andere kant kun je zeggen dat deze

maatregel een beetje doorslaat. We zijn als Nederland
teveel in de ban van het coronavirus. Een hand geven
is een vorm van beleefdheid. Je wil op je best overkomen als je iemand begroet. Daarnaast is het niet handen geven lastig af te leren. We zijn immers gewend
om iedereen een hand te geven.

Toch roept Rutte op om niemand meer een hand te
geven. “Het lukt alleen als je dit met zeventien miljoen mensen doet.”
Ik geef mensen een hand, ongeacht advies kabinet.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 10

Jeugdverenigingen maken dorpen aantrekkelijker
Jong Nederland Evertsoord kampt met een ledentekort. Dit jaar stopt een kwart van de leden vanwege verhuizing en is de vereniging bang dat
de laatste jaren in zicht zijn. Langzaam vertrekken steeds meer mensen naar omliggende dorpen of steden.
78 procent van de stemmers is het eens met de
poll: ‘jeugdverenigingen maken dorpen aantrekkelijker’. Zij vinden dat jeugdverenigingen
het dorp meer bruisend maken. Een sterk punt
van dorpen is dat er vaak veel vrijwilligers zijn.
Iedereen kent ons en als iemand hulp nodig

heeft twee straten verderop, dan slaan buurtgenoten de handen ineen. Een dorp moet levendig zijn,
dat maakt het fijn om te wonen. De meerderheid
van de stemmers is het dus eens dat jeugdverenigingen hiervoor zorgen. 22 procent zegt van niet.
Misschien zijn het niet de jeugdverenigingen maar

het woningaanbod. Staan er goede huizen? Zijn er
genoeg faciliteiten aanwezig zoals supermarkten,
sportcentra of gemeenschapshuizen? Volgens de
stemmers die het niet eens zijn met deze stelling,
kijkt een nieuwkomer naar het algemene plaatje en
gaat diegene voor een dorp met allerlei faciliteiten.

U heeft een initiatief
en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?

Klikgebit en Kunstgebit

Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

bureau
leefomgeving

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

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

Schoolstraat 7, 5961 EE te Horst | +31 (0)77-208 6099
info@bureauleefomgeving.nl | bureauleefomgeving.nl

Ingezonden brief

Avond toekomst van de veehouderij, een bijdrage?
Nadat de vorige wethouder de avond over de gezondheid in de veehouderij jaren had getraineerd en hij
na het afblazen van de eerste poging voor een visiebijeenkomst net op tijd vertrokken was, vond dan toch
de avond plaats. Ging het nu om de intensieve veehouderij of de veehouderij in het algemeen? De nieuwe
wethouder wist het niet en ook de stellingen maakten dat niet duidelijk. Jammer.
De panelleden konden niet met
elkaar in discussie gaan, de stellingen waren multi-interpretabel,
de antwoorden voegden niets toe
en inbreng of meningen uit de
zaal werden niet op prijs gesteld.
Kortom, enige inhoudelijke toevoeging voor de toekomst van de veehouderij in Horst aan de Maas kon
van deze avond niet worden verwacht. Het was ook niet het doel.
Hoofdopdracht van de gespreksleider was kennelijk: op tijd klaar zijn
zonder onenigheid. Geen toevoe-

ging voor een visie van de toekomst
van de veehouderij.
Was er dan helemaal niets interessants? Toch wel. Vooral de
meningen van panelleden over de
veehouderij. Een hart onder de riem
voor de veehouders door degene
die keukentafel gesprekken voerde
met potentiële stoppers. Prima.
Die steun verdienen deze ondernemers bij moeilijke beslissingen.
Interessant was ook de bijdrage van
de GGD-vertegenwoordiger die zich
zorgen maakte over de gezondheid

van de verdienmodellen van de
ondernemers. GGD? Daar verwacht
je toch aandacht voor een ander
soort gezondheid? Verrassend was
ook het standpunt van een intensieve veehouderijvertegenwoordiger. Waar je makkelijk zou kunnen
denken dat het deze ondernemer
vooral zou gaan om het verdienen
van veel geld, zelfs ten koste van
de omgeving door te werken met
al achterhaalde technieken, bleek
hij zich volledig te willen inzetten
voor een betaalbaar stukje vlees

voor de gewone burger. Kan het
mooier? Ook stelde hij na een vraag
uit de zaal of de dieren niet meer
bewegingsruimte zou moeten worden geboden dat je de kippen niet
teveel moest laten bewegen omdat
dat ten koste zou gaan van de voedselconversie. De kip als chemische
reactor met een maximaal chemisch
rendement. Gevoel voor het dier
was duidelijk afwezig.
Standpunten van paneldeelnemers
leerden ons een beetje, maar verder
een avond zonder enige bruikbare
inhoudelijke waarde.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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.

Brandt los!

Column

Carnaval
Het is alweer een paar weken
geleden dat we dagen achter
elkaar stonden te zingen en te
hossen, maar helemaal loslaten
kan ik afgelopen carnaval nog
steeds niet. Want wat was het
bijzonder dit jaar, als boerenbruid van De Vlaskop in
Melderslo. Het was een carnaval om nooit meer te vergeten.
Ik vond carnaval altijd al het mooiste feest van het jaar, maar dit jaar
heb ik het nog intenser mogen
ervaren dan vorige jaren. Als boerenbruidspaar maakten mijn vriend
Bram en ik dit jaar alles van heel
dichtbij mee. Daardoor ervoer ik
heel bewust hoe carnaval verbindt.
Want waar ik carnaval de afgelopen
jaren vooral met mijn vaste vrienden en vriendinnen en mijn familie vierde, feestte ik dit jaar met
iedereen.
Zo feestte ik met onze boerengroep:
de spelers, organisatie en tekstschrijvers van de boerenbruiloft van
2020. Deze groep bestond uit een
aantal goede bekenden, maar ook
uit een aantal mensen waar ik voorheen misschien alleen kort ‘hallo’
tegen zou zeggen. In een paar
weken tijd is dit ‘beejiën geraapte
zooitje’ uitgegroeid tot een hechte
vriendengroep. De eerste barbecue
met z’n allen staat alweer gepland
en ik ben ervan overtuigd dat dat
niet de laatste gaat zijn.
Ook feestte ik met groep 8, de
spelersgroep van de jeugdboerenbruiloft. Voor carnaval kende ik
de meeste achtstegroepers niet.
Tijdens carnaval hebben we met
z’n allen gedanst, gesprongen en
gezongen en ik weet zeker dat als ik
de jongens en meiden van groep 8
nu tegenkom, we even een praatje
maken.
Ik feestte ook even goed met mijn
vrienden, vriendinnen en familie, want die waren er ook allemaal. Zelfs mijn oma van bijna 90
was vanuit Lottum naar Melderslo
gekomen op carnavalsdinsdag de
bruiloft mee te maken. En dat zij er
ook allemaal waren, was hartverwarmend.
Het mooie was, dat al deze mensen ook weer met elkaar feestten.
Dat is wat carnaval doet: het brengt
mensen bij elkaar. Of zoals in één
van mijn favoriete carnavalsnummers wordt gezongen: As weej alles
gaeve, same laeve, is ut um ut aeve
mit wie weej dit belaeve…

Aniek
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Commissie bezwaren en
klachten

Maart/juli 2020

Onderhoud wegen

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

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
17 maart 2020 bij elkaar voor een hoorzitting.

Werkzaamheden

informatie over de werkzaamheden zodat de

De werkzaamheden worden in opdracht van

bereikbaarheid van panden duidelijk is. Betrok-

Hoorzitting om 18.30 uur

Horst (ingang via hoofdingang).

de gemeente uitgevoerd door aannemer

kenen worden ook geïnformeerd als parkeer-

Bezwaar tegen afwijzing schadevergoeding.

Voor meer informatie kunt u contact

Horster Wegenbouw Combinatie bv. uit Horst.

mogelijkheden tijdelijk vervallen als gevolg van

De commissie brengt advies uit over te ne-

opnemen met de secretaris van de

De werkzaamheden zijn nodig met het oog

de werkzaamheden.

men besluiten op bezwaarschriften. De hoor-

commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,

op structureel onderhoud en reparaties van

zitting vindt plaats in het gemeentehuis van

tel. (077) 477 97 77.

schades. De werkzaamheden zijn gepland van

Meer informatie

eind maart tot half juli. De planning is natuurlijk

Kijk op horstaandemaas.nl voor meer informa-

afhankelijk van het weer en andere onvoor-

tie over de onderhoudswerkzaamheden.

ziene omstandigheden.

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

Woensdag 18 maart na 17.00 uur geen DigiD op website

Overlast

opzichter van de gemeente, Th. van Gend

Woensdag 18 maart 2020 vanaf 17.00 uur t/m donderdag 19 maart 2020 8.00 uur kunt u som-

Er wordt alles aan gedaan om het ongemak

tel. 06 52 30 43 43.

mige zaken niet online regelen bij de gemeente. DigiD werkt dan niet op de website van de

tot een minimum te beperken, maar het is

gemeente. Dit komt door werkzaamheden. U kunt wel online een afspraak maken of andere

onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van

Voor algemene vragen over de werkzaam-

zaken regelen waarvoor u geen DigiD nodig heeft.

de werkzaamheden enige overlast ontstaat.

heden kunt u contact opnemen R. Kersten

Wij vragen hiervoor uw begrip. Aanwonen-

van team Openbare Werken

den en aanliggende bedrijven krijgen vooraf

tel. (077) 477 97 77.

Starter van het Jaar 2019

Ruitersportcentrum Cadans is benoemd tot Starter van het jaar 2019. De verkiezing vond
dit jaar plaats in het Parkhotel in Horst waar de Starters van het Kwartaal 2019 hun bedrijf
presenteerden voor de aanwezige ondernemers.

Zwerfafval, op 21 maart
pakken we het samen op!

Behalve Carmen Peters van Ruitersportcentrum

Van hobby naar beroep en winnaar

Horst aan de Maas doet op 21 maart 2020

Cadans, waren ook Joep en Maaike Gubbels van

Starter van het Jaar

weer mee aan de Landelijke Opschoondag.

De Wevert Fit & Fun, Gladys van den Munckhof

Augustus 2019 opende Carmen haar eigen

In de hele gemeente zijn die dag groepen

van Gladys Events en Stan en Lieke Janssen

ruitersportcentrum, waar ze nu met heel veel
plezier en gedrevenheid een zelfstandig onder-

inwoners in touw om zwerfafval op te

van Restaria Horst kanshebbers voor de titel.

ruimen. Doet u mee?

neemster is. Met haar ruitersportcentrum zet
Meeste stemmen voor RSC Cadans

ze, samen met haar team, dagelijks haar beste

Zwerfafval opruimen in uw dorp

De ondernemers in het publiek kozen RSC

beentje voor.

Lokale clubs en verenigingen worden van harte

materialen én de volle vuilniszakken opge-

uitgenodigd om op 21 maart een opruimactie te

haald. Voor de deelnemers staat dan een kop
kofﬁe of thee met een stuk vlaai klaar.

Cadans tot Starter van het Jaar 2019. Wethouder
Rudy Tegels van gemeente Horst aan de Maas

Steuntje in de rug voor startende

organiseren. Dit kan in de eigen woonomgeving

mocht Carmen Peters als winnares onthullen,

ondernemers

maar ook bijvoorbeeld in een natuurgebied.

waarna zij een cheque van € 1.500,- mocht

Starter van het Jaar is een initiatief van de

Een opruimactie duurt 2 tot 3 uur.

ontvangen. Wethouder Rudy Tegels vindt het

gemeente Horst aan de Maas en Venray,

belangrijk om startende ondernemers in de regio

Rabobank Horst Venray, de Horster onder-

De gemeente ondersteunt

opnemen met Vera van Huët, afvalcoach van

te waarderen. Hij vervolgt: “De rode draad bij de

nemersvereniging O-twee en het Venrays

De gemeente levert het opruimmateriaal zoals

de gemeente Horst aan de Maas. Stuur een

vier kwartaalwinnaars is de passie om mensen

Ondernemers Platform. Met de verkiezing geven

knijpers om het zwerfafval op te pakken,

e-mail naar gemeente@horstaandemaas.nl

gelukkig te maken. Deze passie zag je ook terug

de initiatiefnemers startende ondernemers in de

vuilniszakken, veiligheidshesjes en werkhand-

onder vermelding van LOD of bel

in de presentaties. Iedere ondernemer heeft zijn

regio een steuntje in de rug. Ook in 2020 kunnen

schoenen. Na aﬂoop van de actie worden de

(077) 477 97 77.

eigen verhaal en visie. Ze weten waar ze naar

startende ondernemers zich weer aanmelden

toe willen. Mooi om op deze avond te horen waar

voor Starter van het Kwartaal via de website van

deze ondernemers hun energie vandaan halen.”

de gemeente.

Aanmelden tot 13 maart
Geïnteresseerd? U kunt tot 13 maart contact

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

Kreuzelweg 9

Griendtsveenseweg 37

Rotvenweg

Wachtpostweg ong.

Kronenberg

Kreuzelweg 13 D Horst

Nieuwe Peeldijk 22

Meerweg

Vrouwboomweg 9 Horst

Gerard Smuldersstraat 95

Meerlo

Griendtsveen

Keuter ong. sectie H nr. 739

Grauwveenweg 6

Sevenum

Grubbenvorst

Kerkstraat 1

Sevenumseweg 10

Broek 4

Hegelsom

Horsterweg 19

op de gemeentelijke

Uitbreidingsplan Linders

Klassenweg 31 / de Sondert

begraafplaats Grubbenvorst

Horst

Americaanseweg 107 B
Meterik

Horst aan de Maas 2020 –
2050 vastgesteld
Nadere regels grafbedekking

omgeving

vastgesteld

Doolgaardstraat 2

De Sondert ong. Sectie S 832

Hertog Arnoldlaan 10

Horst aan de Maas

bijhouding landelijk register

Smitsstraat ong.

Vertrokken naar onbekende

kinderopvang (LRK)

Kasteellaan 1

bestemming:

Van links naar rechts: Rudy Tegels, Carmen Peters, Jan Loonen en Sjoerd Terpstra

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Duurzaamheidsprogramma

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

Besluit ondermandaat

vastgesteld
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15-vragen aan

Elvira Versteegen Horst
Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb geen bijbaan want ik
ben 12 jaar dus kan ik nog niks
doen omdat je voor de meeste
dingen 13 jaar of ouder moet zijn.
Ik ben wel van plan een bijbaantje
te nemen als ik wat ouder ben.

Wie is je favoriete leraar?
Ik denk mevrouw Thijsen van gym
want zij is een superaardige vrouw
en als je iets niet kan helpt ze je
heel goed.

Waar ben je verslaafd aan?
Als ik dat aan me ouders vraag,
zeggen ze je telefoon. Maar dat
valt wel mee. Ik denk dat ik vooral
verslaafd ben aan lekker eten.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, aan het liedje ‘Ego’ van Willie
William. Omdat dat een liedje is
waar ik op moest zwemmen en wij
met de uitvoering wedstrijd eerste
werden en dat had ik echt niet verwacht. Toen stond ik daar met tranen van geluk op die eerste plaats.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Elvira Versteegen
12 jaar
Horst
Dendron College

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik denk de beslissing dat ik gestopt
ben met (synchroon)zwemmen.
Ik had een blessure aan mijn
knieën, een overbelaste nek en
schouders en daar kreeg ik steeds
meer last van dus moest ik toen de
beslissing maken of ik doorging of
ging stoppen. Ik ben nu gestopt. Dat
vind ik wel erg jammer. Ik vond het
heel leuk om te doen.

Wat is je leukste en stomste vak?
Mijn stomste vak is denk ik toch

wel muziek. Ik hou heel veel van
muziek, maar noten lezen en piano
of gitaar spelen kan ik niks van.
Handvaardigheid is dan toch wel
mijn leukste vak omdat ik een heel
creatief meisje ben, met heel veel
fantasie.

Geloof jij in buitenaardse
wezens?
Nee daar geloof ik niet in en daar
heb ik ook nooit in geloofd. Ik vind
het maar onzin.

Ben je meestal te vroeg precies
op tijd of te laat?
Ik ben negen van de tien keer te
vroeg. Waarom? Geen idee, maar
meestal ben ik dan ook 5 of 10
minuten te vroeg en moet ik ook

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

heel lang wachten. Ik denk dat ik
dat een beetje van mijn ouders
geërfd heb. Ik ben dus vrijwel nooit
te laat. Dat kan heel prettig zijn.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van mijn broodje
gezond op school want iedereen
is verslaafd aan frikandelbroodjes en ik lust die niet. Dus iemand
knipt altijd een foto van mij als ik
een gezond broodje heb en zij was
ziek dus stuurde ik haar een foto.
Daarom staat die in mijn galerij als
laatste foto.

Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb niet echt een allerbeste
vriendin, maar wel heel veel goeie
en ik denk toch dat ik één van de
beste in de eerste klas heb ontmoet.

Heb je een verborgen talent?
Ik zou niet weten wat. Alle talenten
en hobby’s die ik heb doe ik ook in
het echt. Ik teken veel en dans ook,
maar die zijn ook niet verborgen.
Dus nee, ik denk het niet.

Als je een willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn wie
zou je dan zijn?
Ik denk Dora, omdat zij heel veel
avonturen meemaakt.

Hoe zou je de biografie van je
leven noemen?
Het leven van Elvira denk ik.
Want het gaat dan over het leven
van Elvira, dus dat zou wel mooi
kloppen.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over je?
Dat ik bij familie als kleine baby
in de Maxi-Cosi lag terwijl ze
aan het verbouwen was en daar
heeft iemand toen een foto van
gemaakt. Nu vertelt mijn familie
dat altijd. Ik vind het wel een leuk
verhaal.

Wat is je favoriete hobby?
Ik houd heel erg van tekenen en
zwemmen. Ik vind het leuk om creatief te zijn. En ik houd echt heel
erg veel van dansen. En dat doe ik
ook allemaal.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Hoi

Column

Verbinding
verbroken
Vorige week maandag ging mijn
telefoon kapot. Ik heb vanaf
maandag tot en met vrijdag
zonder telefoon geleefd.
Zonder Instagram, zonder
Snapchat en zonder WhatsApp
of een andere vorm van sociale
media. Is dat nog wel mogelijk
voor de hedendaagse puber?
Hoe leef je zonder enig contact
met de buitenwereld?
Het is lastig, ook voor mij. De hele
dag door greep ik tevergeefs naar
mijn telefoon, om me vervolgens te
realiseren dat die het helemaal niet
deed. Ik heb me nooit eerder gerealiseerd hoe vaak ik simpelweg uit
verveling mijn telefoon tevoorschijn
tover om mezelf te vermaken wanneer ik tien seconden niks anders
te doen heb. Ik word er een beetje
bang van.
Nou ben ik niet helemaal eerlijk
geweest. Ik had wel degelijk toegang tot bepaalde vormen van sociale media. Ik heb met wat moeite
WhatsApp op mijn computer aan
de praat gekregen en wisten jullie dat Instagram een web-versie
heeft? Zo kon ik toch af en toe mijn
berichten checken. Het vervelende
hieraan is dat mijn computer niet in
mijn zak past, ik kan hem dus niet
zomaar overal mee naartoe nemen.
Gelukkig ben ik tot de conclusie
gekomen dat dit helemaal niet zo
vervelend is. WhatsApp en misschien Somtoday om mijn rooster te
bekijken miste ik wel voortdurend.
De bevrijding van andere apps en
sociale media voelden eerder verfrissend. Het feit dat ik niet constant
op mijn telefoon kan kijken maakt
dat ik in tussenuren eerder ga leren
of gezellig ga praten. Ook zorgt
het ervoor dat ik eerder ga slapen
omdat er geen apparaatje is dat
vanaf de andere kant van de kamer
mijn aandacht vraagt.
Of ik met deze inzichten nu ook
helemaal offline ga? Nee, dat is
net een te grote stap. Er zitten wel
degelijk voordelen aan altijd een
telefoon op zak hebben, zeker
wanneer je alleen op stap bent.
Dat betekent echter niet dat ik niks
ga proberen te veranderen aan mijn
telefoongebruik. Ik probeer mijn
telefoon zo min mogelijk aan te
raken, zeker thuis. Het is natuurlijk
niet nodig om altijd online te zijn.
Soms kun je die verbinding best
verbreken.
Teun
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Alex en Kenan winnen bokswedstrijd
voor Energetic Training

Verlies in Wassenaar

Teleurstellend resultaat
zaalhockeyers Horst
Na een winterstop met een succesvol zaalhockeyseizoen
mocht het eerste herenteam van Hockey Club Horst HCH
zondag 8 maart voor de start van de tweede helft van de
veldcompetitie aantreden tegen de Kieviten uit Wassenaar.
Er werden geen punten mee terug genomen, want het werd een
teleurstellende 4-2.
Op 184 kilometer afstand van de
thuishaven klonk het startsignaal.
Het eerste kwart was een gelijk
opgaand steekspel met kansen
over en weer. Desondanks trokken
de Horster hockeymannen aan het
kortste eind en kwamen de ZuidHollanders door een verraderlijk
schot in de hoek op een 1-0 voorsprong. Deze achterstand werd
echter snel tenietgedaan door een
fraaie tip-in van Skip, 1-1. Hiermee
stond een gelijke stand op het
scorebord na het eerste kwart van
de wedstrijd. Het tweede kwart
begon veelbelovend, nadat Floris
een strafcorner verfijnd in de goal
werkte. Het spel werd na deze
voorsprong echter ongelukkiger
en vlak voor het rustsignaal werd
de 2-2 ingetikt.
Met het vertrouwen de stand in de
tweede helft in het voordeel van

Horst om te zetten, ging het derde
kwart van start. Echter kwamen
de Kieviten na een aantal goede
reddingen van de keeper aan de
kant van Horst uiteindelijk toch op
voorsprong, 3-2. Het offensieve
spel van het laatste kwart was
tevergeefs.

Alex Tros uit Hegelsom en Kenan Mujicic uit Horst hebben op zaterdag 7 maart successen behaald tijdens een
toernooi in Sint-Truiden in België. Alex en Kenan komen uit voor Boksschool Energetic Training. Beide boksers wonnen een wedstrijd.
Alex bokste zijn wedstrijdstrijd in
de elite B-klasse -81 KG over 3 keer
3 minuten tegen een Belg. Zijn tegenstander bleef druk zetten naar voren
en op sommige momenten met
succes, maar de Belg had over het
algemeen geen antwoord op de snelheid, techniek, timing en beweeglijkheid van Alex. Gedurende de rondes
groeide Alex in zijn spel en trok de

wedstrijd overtuigend naar zich toe.

Promotie
Daarna kwam Kenan in actie tegen
een iets kleinere maar zeer sterke
Belgische jongen die veel druk probeerde te zetten. Kenan bokste zijn
wedstrijd over 3 keer 2 minuten in de
elite starters klasse -69 KG. Het ging in
het begin gelijk op, maar Kenan kon

de aanvallen van de Belg veelal verdedigen en bokste beweeglijk en snel
in en uit, hierdoor miste de Belg veel
stoten en trok Kenan overtuigend de
wedstrijd naar zich toe. Doordat dit de
zesde wedstrijd is die Kenan wint, is
hij gepromoveerd naar de B-Klasse.

Tekst: Boksschool Energetic Training

SV Melderslo pakt punt tegen koploper
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 8 maart tegen koploper Rooi 1 uit Sint-Oedenrode.
De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Streepen in Sint-Oedenrode. SV Melderslo pakte met een eindstand
van 17-17 knap één punt.

Offensieve spel was
tevergeefs
Na gerommel voor de goal werd
een ongelukkige 4-2 gemaakt,
die tevens de eindstand was. Met
dit teleurstellende resultaat staat
zondag 22 maart de uitwedstrijd
tegen Oirschot op het programma.
Tekst: Hockey Club Horst HCH

De wedstrijd begon niet zeer denderend. SV Melderslo was slordig in de
passing en in de afronding. Gelukkig
stond de ploeg verdedigend wel goed,
waardoor het Rooi niet lukte om uit
te lopen. Bij rust stond de thuisploeg
op een 9-8 voorsprong. Na rust lukte
het SV Melderslo in eerste instantie
om gelijk te komen, maar daarna liep
Rooi weg. Er werd een gat van drie

doelpunten getrokken en dat wist Rooi
vol te houden tot een stand van 16-13.
SV Melderslo bleef al die tijd rustig
en liet nu een veel beter spel zien
dan in de eerste helft. Mede dankzij
een aantal strategische wissels wist
SV Melderslo de stand weer gelijk te
trekken. In de slotfase lukte het zelfs
om een 16-17 voorsprong te pakken,
maar Rooi benutte enkele minuten

voor het eindsignaal nog een vrije
worp. Dat bracht de eindstand op
17-17. De ploegen moesten de punten
dus delen, iets wat naar wedstrijdbeeld wel terecht was. SV Melderslo
behoudt door dit punt de vijfde plaats
in de Hoofdklasse.

Tekst: korfbalvereniging SV Melderslo

Pancakes
&

WAFFLES
have a sweet day

Pancakes
&

WAFFLES
have a sweet day
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Pancakes
&

WAFFLES
have a sweet day

vanaf 22 maart
online reserveren
WWW.ABCRESTAURANTS.COM
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Pr’s op Minioren Speedo
Jaargang Leiden

Oxalis wint op derde plek
SV Oxalis speelde op zondag 8 maart een korfbalwedstrijd in de
overgangsklasse tegen Celeritas/Avanti in Schijndel. In deze
wedstrijd werd gestreden om de derde plek. Oxalis wist de wedstrijd in haar voordeel te beslissen en won met 12-15.
Meteen vanaf de eerste minuut
ging het goed tegen elkaar op.
Celeritas/Avanti opende de score,
maar Oxalis volgde snel met de
aansluitende treffer. Tot een tussenstand van 7-7 bleef de score
gelijk opgaan. Maar voor de rust
wist Oxalis toch op een voorsprong
van 8-10 te komen. In de rust werd
verteld dat Oxalis onder alle druk
rustig moest blijven spelen en dat
de dames uit Horst aan de Maas
zich niet moesten laten leiden door
het fysieke spel van de tegen-

Stephan Sjeptoera en Jorn Sprunken van zwemvereniging HZPC uit Horst deden in het weekend van zaterdag
7 en zondag 8 maart mee aan de Speedo Jaargangfinales voor de Minioren in Leiden. Daar werden geen podiumplaatsen gehaald, maar wel persoonlijke records (pr’s) gezwommen.

stander. Celeritas/Avanti kwam fel
uit de rust en wist langzaam de
achterstand om te buigen in een
12-11 voorsprong. Hierna bleef de
wedstrijd spannend. Twee minuten
voor het eindsignaal wist Oxalis de
wedstrijd te beslissen. Dit resulteerde in een overwinning van
12-15. En belangrijke punten in de
strijd om de derde plek. Oxalis is
Celeris/Avanti nu tot op één punt
genaderd.

Per afstand en categorie werden de
achttien snelste zwemmers toegelaten
tot de finale. Stephan en Jorn kwamen
uit in de categorie Minioren 6 jongens
met geboortejaar 2008.
Op zaterdag won Jorn zijn serie op de
200 meter wisselslag en kwam uit op
een tijd van 2.49.90. Dit was 5 seconden
onder zijn pr en leverde uiteindelijk de
tiende plaats van Nederland op. Op de
200 meter vrije slag eindigde Jorn op
een zestiende plaats en Stephan op een
zeventiende plaats. Het verschil tussen
beiden was 0.01 seconden (2.38.85 om
2.38.86), waarbij Stephan dit deed met
een verbetering van zijn pr van 3 seconden. Als laatste zwom Jorn de zware

Tekst: korfbalvereniging SV Oxalis

GFC’33 in extra tijd voorbij
Hegelsom

De ploeg uit Zuid-Limburg begon
de wedstrijd met meer bezieling.
Het troefde Wittenhorst zeker in het
eerste half uur enigszins af. Een eerste gevaarlijke vrije trap van De
Ster ging nog over. De oranjemannen moesten steeds alert blijven.
Naarmate de wedstrijd vorderde,
kwam de ploeg van Ton Kosterman
beter in de wedstrijd. Joep Beurskens
probeerde met een hard schot
doelman Ruud Schuman te verrassen. Hij stond echter op zijn plaats.
Pal voor de pauze ontsnapten de
gastheren toen van dichtbij tot twee-

Tekst: voetbalvereniging GFC’33

TUINGRIND

maal toe werd ingeschoten. De ruststand bleef dus bij deze brilstand.

Voorzet
Na de thee kroop Wittenhorst meer
uit hun schulp. Bij een snelle aanval
leek de thuisclub succes te hebben.
Echter toen de voorzet volgde werd
door de leidsman over het hoofd
gezien dat Tom Spreeuwenberg in
kansrijks positie werd neergelegd.
De ploeg van Ton Kosterman bleef
vechten voor een goed resultaat,
maar de eindpasses waren te min
om een goed vervolg te geven. De

passende

korting

voor iedereen

dag

Hulp nodig bij het kiezen van tuingrind?
Deskundige hulp aanwezig voor persoonlijk advies.

8.00 tot 14.00 uur
Ooijenseweg 14
5871 CA Broekhuizenvorst
Tel. 077 - 320 9700

Tekst: HZPC Horst

Op het kunstgrasveld konden de mannen van Wittenhorst 1 de ontmoeting met De Ster uit Stein gaan spelen
op zondag 8 maart. In een doelpuntloze wedstrijd behaalde Wittenhorst met 0-0 één punt.

te komen. Lang leek het erop dat de
wedstrijd in de brilstand zou gaan
eindigen, maar niets bleek minder waar. In de blessuretijd van de
wedstrijd slingerde Grubbenvorst de
bal nog éénmaal voor en tot grote
verrassing van iedereen verdween
deze bal in de kruising. Hegelsom
stond erbij en keek ernaar. Duur
puntverlies voor de mannen uit
Hegelsom, die hun grootste concurrent SV United richting titelkoers
zien gaan.

open

Uiteindelijk bleek Jorn de elfde tijd
te hebben gezwommen met een pr,
1.30.43. Stephan werd veertiende met
ook een pr, 1.30.60.
Jorn mocht daarna nog op de 100 meter
wisselslag starten, maar zijn krachten waren na dit zware weekend op.
Hij kwam uiteindelijk uit op een tijd
van 1.20.97, een seconde boven zijn
inschrijftijd, wat een zestiende plaats
betekende.
Beide zwemmers mogen terug kijken
op een geslaagd weekend, waar er
mooie races gezwommen werden en ze
weer een ervaring rijker zijn.

Doelpuntloze wedstrijd door Wittenhorst

De Grubbenvorster voetbalmannen speelden op zondag 8 maart
een thuiswedstrijd tegen Hegelsom. In de allerlaatste minuut wist
Grubbenvorst toch het klusje te klaren en won met 1-0.
Alhoewel Hegelsom in de eerste
minuut een dot van een kans kreeg,
werd er daarna door beide ploegen niet veel meer gecreëerd, maar
ook niet weggegeven. Voor de rust
wist Grubbenvorst nog tweemaal
te scoren, deze doelpunten werden
beide afgekeurd door buitenspel en
het binnenwerken van de bal met
de hand. Dit waren de spannendste
momenten van de eerste helft.
Het vertekende spelbeeld van de
eerste helft bleef in de gehele
tweede helft hetzelfde. Beide teams
gaven niet veel weg, maar wisten
ook niet al te dreigend voor het doel

100 meter vlinderslag. Ook hier won
hij zijn serie in een tijd van 1.23.00.
Dit was een verbetering van 3 seconden
ten opzichte van zijn inschrijftijd, wat
resulteerde in een negende plek.
Op zondag was de 100 meter rugslag
de eerste afstand voor Jorn. Hier zwom
hij in mooi tempo weer een pr met
4 seconden. Na de race bleek echter dat
hij gediskwalificeerd was door een verkeerd keerpunt.
Daarna moesten Stephan en Jorn in
dezelfde serie naast elkaar in het bad
starten bij de 100 meter schoolslag.
Het werd een nek-aan-nekrace tussen
beiden. Na de finish was niet duidelijk
wat de volgorde van aantikken was.

grootste mogelijkheid en niet te missen kreeg Marco Daniels. Hij kreeg
de bal mooi in de loop aangespeeld.
Maar net zoals eerdere en latere
kansen kon dit buitenkansje tot
teleurstelling van de aanhang niet
binnengeschoten worden. In de allerlaatste minuut moest Jaap Omvlee
nog gestrekt naar de grond om een
gevaarlijk schot weg te krijgen.
Hiermee kwam dan een einde aan
deze partij.
Tekst: Piet Nabben,
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst

Jos Wismans
kampioen
KBO Tienray
Jos Wismans is onlangs
biljartkampioen geworden
tijdens de jaarlijkse persoonlijke kampioenschappen
biljarten van KBO Tienray.
Hij werd vrijdag 28 februari
gehuldigd.
Tijdens de jaarlijkse persoonlijke kampioenschappen biljarten
werd al snel duidelijk dat Jos dit
jaar goed in vorm was. Hij won
diverse wedstrijden en werd zo
op 12 februari kampioen van het
jaar 2020. Op de gezellige feestmiddag werd hij gehuldigd met
en een gouden medaille en een
wisselbeker. Chris Kremers eindigde op de tweede plaats met
zilver en Toon Engels werd derde
met brons. Na de koffie met vlaai
werd er nog een potje brakken
gespeeld en werd de middag
afgesloten met een koffietafel
met warm vlees.
Tekst: Toon Engels, KBO Tienray
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Volleybal

Eerste nederlaag voor VC Trivia D1
De dames van volleybalvereniging VC Trivia speelden op zaterdag 7 maart een uitwedstrijd tegen de koploper van de poule. Het tot op heden ongeslagen team mocht laat op de avond aan de slag in Meijel om puntjes
weg te snoepen van het vierde damesteam van Peelpush. Er werd uiteindelijk één puntje weer mee naar huis
genomen.
Vanaf het begin van de wedstrijd was
duidelijk dat VC Trivia de thuisploeg
voldoende tegenstand kon bieden.
Het verzorgde volleybalspelletje
kwam nog niet helemaal uit de verf,
maar in de eerste set gingen beide
teams gelijk op richting de 25 punten. Door persoonlijke fouten, maar

heel hard werken, werd de eerste set
met 25-20 verloren. In de tweede set
was er sprake van hetzelfde verhaal.
VC Trivia gaf alles, maar mede door
het aantal servicefouten maakte ze
het zichzelf moeilijk. Enkele keren
wist Trivia een kleine voorsprong te
nemen gedurende de set, maar aan

het eind nam Peelpush het initiatief
weer over. De tweede set werd met
25-21 verloren.

Beloond
De derde set begon op dezelfde
manier en het binnenhalen van
de overwinning leek langzaam als

sneeuw voor de zon te verdwijnen.
Toch hield VC Trivia het vertrouwen
in eigen kunnen vast en eindelijk
vielen alle puzzelstukjes op zijn plek.
Hierdoor ontstond een spannend
seteinde en werden er verschillende
setpoints door beide teams weggewerkt. Het harde werken werd in
deze set eindelijk beloond en met
een alleszeggende stand van 27-29
werd de derde set gewonnen door
VC Trivia. Hierdoor lagen alle opties
weer open, maar Peelpush schakelde

Swolgense amazone Nederlands kampioen
De Swolgense Mirre van Meijel is zaterdag 7 maart Nederlands kampioen geworden met haar pony Hielke.
Ze deden mee in de hoogste dressuurklasse, de klasse zwaar, op het kampioenschap in Ermelo.
Voor de kleine c-pony Hielke was dit
alweer zijn elfde kampioenschap en
het derde op nationaal niveau. Na eerder in de zwaarste klasse menkampioen van Nederland te zijn geweest,
lukte het Mirre met Hielke nu in de
zwaarste dressuurklasse kampioen te
worden. De proef werd om 08.30 uur

verreden. De strijd tegen de rest van
Nederland wist Mirre in haar voordeel
te beslissen met een half procent voorsprong. Na al eerder het Limburgse
kampioenschap te hebben binnengesleept, is dit een mooie afsluiting van
haar carrière met Hielke. Mirre maakt
nu de overstap naar haar grotere pony

Power Boy, waarmee ze opnieuw succesvol hoopt te zijn. Voor de familiepony Hielke mag nichtje Liv nu haar
kunsten laten zien. Eerst staat het
Europees kampioenschap mennen met
Brent in oktober op het programma.

Set Up verliest van Saturnus
19-17, maar vervolgens weggegeven.
Set Up kon meerdere setpoints niet
benutten, waarop Saturnus ook de
tweede setwinst pakte.
De derde set startte Set Up goed
met een voorsprong van 8-2 en 12-5.
Saturnus kwam terug tot 12-8, maar
Set Up wist haar voorsprong te vergroten naar 21-14 en speelde vervolgens de derde set degelijk uit met
25-17.
De vierde set was Set Ups laatste kans om via een vijfsetter alsnog de wedstrijd te winnen. De set
ging aanvankelijk gelijk op tot 4-4.

Voor al uw timmer- en renovatiewerken
kleine klusjes in en rond het huis
timmerwerken
kleine sloopwerken
isolatiewerken
demontage - montage keukens
monteren van meubels
vloeren - laminaat/tegels
carports

veranda

klusbedrijf-ceulemans.nl

+31 628178988
renovatiewerken
alle gipswerken
zolderinrichting
betegelen badkamers/wc
schilderwerken

aanbouw

tuinhuis

blokhut

rc-renovatiebedrijf@hotmail.com

Crist Coppens

Het eerste team van volleybalclub Set Up uit Meerlo speelde zaterdag 7 maart thuis een spannende wedstrijd
tegen Saturnus/H. Coppelmans uit Uden. Dit vanwege de ranking 3 en 4 op de ranglijst en omdat VC Set Up
eerder met 3-2 verloor van Saturnus. Ook dit keer gingen de gasten er met de winst vandoor, 3-1.
De eerste set startte VC Set Up niet
goed. Door een sterke servicebeurt
pakte Saturnus een voorsprong van
0-5. Set Up herpakte zich echter en
kwam terug tot een gelijkestand van
12-12. Maar vervolgens schakelde
Saturnus een tandje bij en kwam ze
weer op voorsprong met 18-22. Set Up
kon niet meer aanhaken en verloor de
eerste set met 20-25.
Ook de tweede set stond Set Up al
gauw op achterstand met 1-7, maar ze
kwam weer langszij en zelfs op voorsprong met 9-7. Een kleine voorsprong
werd behouden via 12-10 en 16-12 tot

Tekst: volleybalvereniging VC Trivia

Klusbedrijf Ceulemans

houtbouw
Tekst: Ruiterclub van Meerlo-Wanssum

in de vierde set nog even een tandje
bij. Hier had VC Trivia geen antwoord op, waardoor het lastig werd
om de tegenstand te blijven bieden.
Het puntenverschil werd alsmaar groter en voor Trivia het wist stond de
setstand 25-13 op het telbord. Met
één puntje keerden de dames van
VC Trivia huiswaarts.

Daarna pakte Saturnus een voorsprong van 8-11 die Set Up kon wegwerken tot 13-13. Saturnus herpakte
zich echter, waarop Set Up niet meer
kon aanhaken. Via 14-16, 17-18 en
19-23 werd de vierde set verloren
met 22-25.
Het betekende een 3-1 verlies voor
Set Up, waardoor ze in de ranglijst
zakten naar ranking 6. VC Set Up
hoopt door een volgende keer de
punten te pakken, de subtop weer
aan te kunnen voeren.
Tekst: Volleybalclub Set Up

Alleen dinsdag 17 maart

gehakt half-om-half
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.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
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

Korfbalsters B1 zaalkampioen
De meiden van de B1 van korfbalvereniging SV Lottum zijn zaterdag 7 maart kampioen geworden in de
zaalcompetitie 2019-2020. Met een 9-5 overwinning op Oxalis werden de Lottumse meiden onbereikbaar voor
de concurrentie. “Proficiat meiden en jullie trainer en trainsters met dit mooie resultaat!”, aldus SV Lottum.
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Geplukt

Leo van de Laak Lottum
Oorlogsbuit

Als er iemand niet van regelmaat houdt, dan is dat Leo van de Laak, want hij houdt van uitdagingen en is avontuurlijk ingesteld. Deze 67-jarige
Lottummer schreef onder andere een militaire mars en is nu bezig met het opzetten van een 55+ belevingsreis door Bosnië.

Tijdens de periode in het leger veroverde Leo een speciale ‘oorlogsbuit’.
“Ik leerde mijn vrouw Sabine kennen toen ik een half jaar in Duitsland
zat. Van het een kwam het ander.”
Samen kregen ze twee kinderen: Mark
en Melanie. “We hebben twee kleinkinderen en dat is heerlijk. Zeker als
je weet dat onze zoon en tevens mijn
beste vriend Mark op 26-jarige leeftijd
tijdens een reis in Nieuw-Zeeland door
een aneurysma, een scheur in de slagader, in 2010 plotseling om het leven
kwam.”

55+ belevingsreis

“Ik ben van het sportieve soort,
hou van muziek maken en op zijn
tijd een avontuurlijke reis”, vat Leo
zich meteen samen. Want van alle
avontuurlijke en nieuwe dingetjes
een beetje proeven, daar houdt de
Lottummer wel van. Komt het niet
door zijn opvoeding op boerderij
De Flinsenberg in Lottum, dan wel
door zijn periode bij de Koninklijke
Landmacht.

m/v

Landmacht
38 jaar diende hij in de Landmacht.
“De vooropleiding paste wel bij mij”,
vertelt Leo. “Ik hou van vrijheid en de
natuur. Die twee facetten passen perfect binnen het leger. Daar haalde ik
echt veel energie uit. Het was iedere
dag weer anders. De ene dag zat je in
het veld en de andere dag in het klaslokaal. In die tijd was er gelukkig geen
oorlog, maar de Rus werd wel als de

boze vijand afgeschilderd. Een oorlogsspanning was er niet.” Leo gaf leiding
aan dienstplichtigen die destijds het
leger in moesten. Een gevarieerde
groep uit verschillende standen dus.
“Die kon ik wel aan. Als het doel en de
taak voor iedereen duidelijk was, kon
ik op hen bouwen.”

Militaire mars
In de muziek is Leo als 8-jarige

Van Dijck Achten Lenders adviseert en begeleidt ondernemers op alle vlakken waar zij mee
te maken kunnen krijgen. Denk hierbij aan fiscaal en juridisch advies, de administratie en
belastingaangiften, het samenstellen van jaarrekeningen en de salarisadministratie.
Wij doen dit met een ervaren klein team met persoonlijke aandacht voor onze klanten.
Wegens verdere groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

Assistent Accountant
Wat verwachten wij van jou?
In deze functie als Assistent Accountant stel je jaar
rekeningen samen en verzorg je fiscale aangiften
voor onze klanten. Je bent in staat om, vanuit een
klantgerichte houding, zelfstandig en accuraat te
werken. De uren zijn in overleg flexibel in te vullen.
Wij vragen voor deze functie:
relevante werkervaring;
zelfstandigheid en accuraat kunnen werken;
dat je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden;
dat je het plezierig vindt om in een team te werken.

m/v

(voor circa 24 tot 40 uur per week)

Wij bieden:
een open cultuur met korte lijnen;
een interessant en afwisselend
klantenbestand;
een nononsense mentaliteit.
Iets voor jou?
Voor vragen of verdere informatie, neem
contact op met Maurice Achten van ons
kantoor (0478  51 72 90).

begonnen bij de Koninklijke Harmonie
van Lottum. “Dit heb ik onlangs
weer opgepakt. Destijds speelde ik
tuba, maar het liefst wilde ik voor
het orkest staan. Uiteindelijk ben
ik twintig jaar dirigent geweest
van een viertal jeugdorkesten, de
Harmonie van Sonsbeck in Duitsland
en Harmonie Orkest Noord-Limburg
in Horst.” In 1991 schreef hij een
militaire mars: de Defileermars de
Onderofficier. “Elke onderofficier van
de Landmacht kent de tekst die tijdens officiële gelegenheden uit volle
borst wordt gezongen. Daar ben ik
dan ook heel trots op.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Je kunt je CV mailen naar info@daladvies.nl.
We nemen dan snel contact met je op.

Witveldweg 100, 5961 ND Horst | T: 0478 - 51 72 90 | M: info@daladvies.nl | www.daladvies.nl

Na de 38 jaar bij de Landmacht besloot
Leo met leeftijdsontslag te gaan en
richtte hij zijn eigen bedrijfje op.
“Ik wilde wel eens weten hoe het is
om een eigen onderneming te hebben”, zegt hij. “Ik begeleid agrarische
bedrijven en coach ze bij leer- en veranderprocessen. Dit jaar stop ik met
het bedrijf en ga ik mij meer richten op
zingeving, iets wat steeds meer in mijn
leven begint te spelen.” Leo is namelijk
bezig met het organiseren van een 55+
belevingsreis in Bosnië. “Ik heb een
tijdje gezocht naar een stichting waar ik
mij voor wilde inzetten en uiteindelijk
kwam ik terecht bij Out of Aria. Deze
stichting verbetert leefomstandigheden
in achtergebleven gebieden en knapt
basisscholen op om de ontwikkelmogelijkheden van kinderen te verbeteren.” Met de 55+ belevingsreis gaan
de deelnemers onder andere bejaardentehuizen in Bosnië opknappen. Er is
plaats voor twintig mensen. “Het is een
achtdaagse reis die vertrekt op dinsdag 29 september. Een flink deel van
de reisprijs gaan we samen ter plekke
besteden en steken we daadwerkelijk
onze handen uit de mouwen. Zo leveren we niet alleen een bijdrage aan
de ontwikkeling van het toerisme in
Bosnië, maar heeft elke deelnemer
ook daadwerkelijk een aandeel in het
verbeteren van de leefomstandigheden
van de ouderen ter plaatse.”

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

9
Oplossing vorige week:
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Briefgeheimen naar muziek
Miriam Wijnen en Oksana Baljva geven op zondag 15 maart een
concert in Openluchtmuseum de Locht in Melderslo. Het optreden
zijn muzikaal vertolkte brieven van de opa en oma van Miriam.
Rond de jaren 30 van de vorige
eeuw schreven Lei Wijnen (geboren
op 1911) en Maria Steeghs (geboren op 1913) uit Melderslo tientallen
brieven aan elkaar. Door dienstplicht en mobilisatie kunnen ze
niet samen zijn. De briefwisseling
tussen de twee vertolken kleindochter Miriam en pianiste Oksana.
De bedoeling is uit de briefwisseling grappige en herkenbare dingen
boven water te halen. “De brieven
zijn te mooi om te laten verstoffen”, zegt Miriam. “Het kapelconcert wordt een klein eerbetoon aan
twee mensen uit Melderslo die

elkaar lief hadden.” Miriam heeft
een theaterachtergrond, schrijft,
speelt, regisseert en zingt. Oksana is
pianiste, pianodocent en dirigent
van een groot aantal koren. De twee
brengen op zondag 15 maart een
gevarieerd programma met verschillende muziekstijlen als klassiek, lichte muziek, kleinkunst en
soms dialect. Het optreden begint
om 14.00 uur en duurt ongeveer
tot 16.00 uur en vindt plaats in
het kapel in Openluchtmuseum de
Locht. Voor meer informatie over
dit optreden, kijk dan op de website
van De Locht.

Onderhoud begraafplaats
Deken Creemersstraat
De begraafplaats aan de Deken Creemersstraat in Horst krijgt een
onderhoudsbeurt. Er wordt onder meer gestart met het verwijderen van naaldbomen en er wordt een parkje gecreëerd.
De naaldbomen zijn aangetast door
de letterzetter-kever en moeten
daarom gerooid worden. De vrijkomende ruimte wordt ingericht als
parkje. Verder is door het kerkbestuur besloten om geen nieuwe
rijen graven meer aan te leggen

aan de achterzijde van het kerkhof. Nieuwe graven worden in de
nabije toekomst uitgegeven in de
bestaande rijen waar nu inmiddels
veel lege plekken zijn. Het bestuur
meldt dat de werkzaamheden voor
wat overlast kunnen zorgen.

Jong Nederland-taart voor Abigail
Abigail Martens, leidster bij Jong Nederland Horst, ontving op zondag 8 maart een speciale jubileumtaart
van Jong Nederland Limburg. Een aantal leiders en leidsters in Limburg ontvangen deze taart om te vieren
dat Jong Nederland Limburg 75 jaar bestaat. De leidster ontving deze taart voor haar verdiensten binnen
de groep De Plaarzek. Ted en Loe van De Plaarzek verrasten haar. Voorzitter van Jong Nederland Limburg,
Leon Hoenen, sprak Abigail toe en bedankte haar voor de vele inzet binnen de vrijwilligersorganisatie.
Ze ontving de taart onder meer omdat ze afgelopen jaar met het jaarlijkse kamp meeging, terwijl ze net
was geopereerd aan haar hals. Ze moest in de hitte een sjaaltje dragen en ging de hele week mee. Ted en Loe
vonden dit enorm stoer en overhandigden daarom de taart.

Horstenaar Sommerdijk
schrijft limerick-boek
Horstenaar Hans Sommerdijk heeft een eigen boek gepubliceerd
genaamd Get your kicks from Honderd limericks. Het is een humoristisch boek over allerlei onderwerpen, vertaald in een limerick.
Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar personen voor de functie van:

CHAUFFEUR

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie:
In deze fulltime functie lever je onze producten bij onze afnemers in Nederland, België en
Duitsland. Je werkt vooral overdag, en niet één dag zal er hetzelfde uit zien.
Competenties en vaardigheden:
•
Je bent in het bezit van rijbewijzen B,C en E.
•
Je hebt een flexibele instelling.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo
hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen inbreng
en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking staan
bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met plezier presteren!
Je motivatie en C.V. kun je sturen naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie uiterlijk 24 maart 2020.
Voor meer informatie kun je bellen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.kekkila-bvb.com / www.bvbsubstrates.com

Een limerick is een komische
dichtvorm dat bestaat uit vijf
regels met de uitsmijter in de
laatste regel. Vaak is de limerick dubbelzinnig en soms ronduit
plat. “Ik ben aan de slag gegaan
met als belangrijkste doel om in
gesprek met anderen, als tussendoortje, op grappige wijze een
bepaald onderwerp aan te snijden.
Want we moeten wel kunnen blijven lachen”, vertelt Sommerdijk.

“En met succes, nadat enkele van
mijn ingezonden limericks voor
een puntdichtwedstrijd ook nog
werden genomineerd, werd ik
steeds vaker aangespoord om de
limericks in een boekje vast te
leggen. Dat is nu gebeurd. Het zijn
er uiteindelijk honderd geworden
en de onderwerpen variëren van
frikandellen tot zeemeerminnen
van pfas tot me-too, van Europa
tot terreinknecht en meer.”

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste
leveranciers en producenten van substraten.
Met eigen merken en als private label
producent zijn wij expert als het gaat om
het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor
consumenten als voor professionele kwekers en
telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring
en leveren onze producten aan meer dan 80
landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en
Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com
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Agenda t/m 19 maart 2020

vr
13
03

za
14
03

Brei- en haakcafé

Croes’ Pubquiz

Optreden Arizona Chain

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Koer on Toer

Niks Goes Hard #5

Optreden Sessioneers

Tijd: 19.15-22.00 uur
Organisatie: Vocal Connexion
Locatie: Torrekoel Kronenberg

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Café Boëms Jeu America

Gezamenlijke actiedag groene zone

Optreden Vendetta Drive en Youston

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: Wijkcomité de Risselt
Locatie: start Van Merwijckstraat 23, Horst

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Duurzame Huizenroute
Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: EnergieKronenberg
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

zo
15
03

Horster Darts Kampioenschap
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Horster Darts Collectief
Locatie: De Lange Horst

Defenders of the Beast & Powernap

Optreden briefgeheimen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum de Locht Melderslo

Glow In The Dark Party

Kiekjes Kieken

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

di
17
03
wo
18
03

Info-avond seksualiteit
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Oudercafé016 America
Locatie: Basisschool de Wouter America

Jaarvergadering dorpsraad
Grubbenvorst
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Grubbenvorst
Locatie: Gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Voor een inkoopbedrijf van bloemen & planten zijn wij op zoek naar een gedreven
logistiek medewerker. Je maakt orders klaar voor transport en zorgt ervoor dat
deze op tijd verzonden worden.

BEZORGERS
GEZOCHT!

Teamleider productie food (fulltime)

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Logistiek medewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P038176

Regio Horst | Vac. Nr. P037871

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een ploeg van ongeveer
5 collega’s. Je houdt overzicht tijdens de dienst en bent het eerste aanspreekpunt voor
dit team medewerkers.

Tractorchauffeur (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P038086

Ervaring als tractorchauffeur en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ga binnen een
vollegrondsbedrijf aan de slag met alle voorkomende grondwerkzaamheden!

Medewerker tomatenkwekerij (parttime)
Regio Venray | P037934

Jouw werkzaamheden vinden zowel in de kas als in de loods plaats. Je bent voor
een familiebedrijf verantwoordelijk voor o.a. het oogsten en sorteren.

Hegelsom rondom Langstraat € 10,00
Hegelsom rondom Bakhuuske € 8,05
Sevenum rondom Steeg € 10,00
Sevenum rondom Klassenweg € 12,00
Lottum rondom Zandterweg € 7,50

bedragen
per week

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

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | 077 - 39 808 83

Handelstraat 17 5961 PV Horst

1203 \ service
Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Geen Heilige mis

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Geen Heilige mis
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Geen Heilige mis
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Geen Heilige mis
Heilige mis
09.30
Rozenkrans 18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans 18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans 18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans 18.00
Heilige mis
18.30

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

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

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
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
0900 88 18
cohesie.org
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 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Tandarts
Spoedgevallendienst

13 t/m 15 maart
Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

16 t/m 19 maart
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
0478 58 45 04

Verloskundige zorg
Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

The Voice Family. Bij Anja ván de
Smid treden ze op met hun complete band, inclusief drummer, toetsenist, violist, bassit en gitaristen.
Het optreden in het Horster muziek-

café begint om 16.00 uur. De toegang is gratis.

Beeld: Renée Ververne

Workshop wandkleed maken
In Museum de Kantfabriek in Horst wordt op de zaterdagen 4 en 25 april de cursus ‘Maak je eigen wandkleed’ gegeven door Marloes Jongen.
Aan de hand van het weefraam leren
cursisten de basis van het handweven.
Dit wordt gecombineerd met andere
textieltechnieken en uitgevoerd in

materialen. Het resultaat is een zelfgemaakt wandkleedje. In twee dagdelen leren de cursisten de basis van het
weven, krijgen een stukje textielken-

nis en leren het idee te vertalen naar
een product dat thuis kan pronken
aan de wand. De workshop begint om
10.00 uur.

Gooiendaag opent 1 juli 2020 een
nieuwe kleinschalige woonvoorziening
Gooiendaag is een particuliere zorgorganisatie. We verzorgen kleinschalige dagbesteding en kleinschalig wonen
voor ouderen met beperkingen door ouderdom. Op 1 juli 2020 openen wij onze tweede zorgwoning. Hiermee bieden
we negen ouderen de mogelijkheid om in onze warme, sfeervolle, huiselijke woning te komen wonen. Ons doel is
om een thuis te zijn voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Warme sociale contacten en uitstekende
zorg staan bij ons borg voor een fijn woon- en leefklimaat. Ons motto: “elke daag unne Gooiendaag!” maken wij iedere
dag met veel plezier waar! Onze medewerkers onderscheiden zich door een grote betrokkenheid, enthousiasme,
uitstraling, gastvrijheid, veelzijdigheid, teamgevoel en vakkundigheid.

Verzorgenden
Helpenden

(min. Verzorgende IG)

(min. verzorgende niveau 2 helpende zorg/welzijn)

Alle functies zijn parttime functies, met een minimum v.a. 18 uur, aantal uren in overleg. De verzorgenden en
helpenden werken in twee diensten, vroege en late. Er is een vast nachtteam waardoor verzorgenden slechts
incidenteel (1 maal per 2 maanden) een nachtdienst werken.
De hoofdtaken in de functie van verzorgende:
• draagt zorg voor de kwaliteit van wonen,
zorgverlening en een goed woon- en leefklimaat;
• draagt bij aan het opstellen en up-to-date houden
van de zorgleefplannen van onze bewoners;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op
zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening;
• onderhoudt contact met bewoners en familie.
De hoofdtaken in de functie van helpende:
• draagt bij aan de kwaliteit van wonen, zorgverlening

en een goed woon- en leefklimaat;

• goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden:
Een leuke, uitdagende en verantwoordelijke functie
binnen onze kleine organisatie. Een klein, zeer
enthousiast team waarbinnen eigen initiatief en
verantwoordelijkheid gewaardeerd worden. Wij volgen
de COA VVT. De functie van verzorgende is ingedeeld
in fwg 35, de functie van helpende is ingedeeld in fwg
25 van deze CAO. Kijk ook op onze facebook-pagina
voor een leuke indruk van Gooiendaag.

• is met name belast met huishoudelijke en licht

verzorgende werkzaamheden;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op

Ben je enthousiast? Wil je onze nieuwe collega worden?
Schrijf of mail dan voor 31 maart een brief met CV naar:

zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

De Maasbreese en Panningse zussen en hun tante treden sinds 2019
op als de country-pop-zanggroep
Arizona Chain. Ze werden onlangs
tweede bij de online zangwedstrijd

Voor onze nieuwe woning zijn wij op zoek naar een nieuw team! We zoeken:

Danure Verloskundigen
10.00
14.30

Priesternoodnummer

06 19 42 26 21

De zussen Bregje Peeters, Chantal Spreuwenberg en Maartje Peeters en hun tante Esther Brouns staan zondag
15 maart op het podium van muziekcafé Anja ván de Smid in Horst. Ze treden samen op als Arizona Chain.

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

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Arizona Chain bij Anja ván de Smid

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Wij zoeken positieve enthousiaste hartelijke
persoonlijkheden met een groot hart voor ouderen met:
• recente kennis van en ervaring op het gebied van
kleinschalig wonen;
• ervaring binnen de ouderenzorg;
• vaardig in Word en Excel;
• flexibel en stressbestendig;

zorg voor ouderen
Petra Leijssen-Versteegen
Berkelstraat 3, 5961 JK Horst, Petra@pierewiet.com
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Tummers
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Hoge korting bij inruil van u

TOT €200,- KORTING!
21%

24%

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

699,INRUILKORTING

-/-

8

150,-

1600

KG

INRUILKORTING

-/-

499,*

160,-

7 66

*Na €50,- cashback
via AEG

T/PM

659,-

dB

KG

499,

Wasmachine / L6FBNR1

Warmtepompdroger / T7DBNP612

• ProSense-technologie stemt de instellingen precies af op de lading
• De ProTex-trommel beschermt uw kleding
• Met het Eco TimeSave programma bespaart u tijd én energie

• Met SensiDry-technologie worden droogtijden ingekort en blijft uw kleding mooi
• Verschoon het filter eenvoudig dankzij het ÖKOFlow-filtersysteem
• De ProTex-trommel beschermt uw kleding

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

