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Sportgala Horst
aan de Maas 2014
Finn Timmermans uit Broekhuizenvorst werd tijdens het sportgala 2014 in ’t Gasthoes in Horst uitgeroepen tot sporttalent 2013. Het viertal paarden van Ruiterclub
Wittenhorst uit Horst werd sportploeg van 2013 en de zusjes Anne en Fieke Reijntjes uit Meerlo werden onderscheiden met de titel sporter 2013. Lees verder op pagina 07

Zwerfboekenkast bij
Gemeenschapshuis De Torrekoel
Gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg start vanaf april met een zwerfboekenkast. Iedereen die wil
kan hier gelezen boeken in plaatsen en weer nieuwe uitnemen. Op deze manier krijgen gelezen boeken een
tweede leven.
Voorzitter van het Gemeenschapshuis De Torrekoel Piet Selen:

“We hadden een kast over in het
Gemeenschapshuis en de zwerf-

Niet vergeten!
29 maart 2014

Zomertijd

boekenkast leek ons een mooie
invulling. Want niet iedereen die graag
leest, is lid van een bibliotheek. Soms
wil je gewoon even een leuk boek
lezen, omdat je tijdelijk ziek thuis zit
of omdat je het wilt meenemen op
vakantie. Aan de andere kant komt het
ook vaak voor dat je een gelezen boek
weglegt en er nooit meer naar omkijkt.
Deze boeken krijgen nu een tweede,
derde of zelfs vierde leven.”
De Torrekoel houdt zich al langer
bezig met opzetten van bibliotheken
in Kronenberg.
Lees verder op pagina 03
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Lindeman’s
South Africa

AH Perla
kofﬁepads

Diverse varianten, 2 ﬂessen

2 zakken a 36 stuks

Zondag 30 maart open van 11.00 - 17.00 uur
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Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
brochure voor de gehele
gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
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Limburgse zorgboeren
werken samen in coöperatie
58 Limburgse zorgboeren hebben de krachten gebundeld in Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). Gezamenlijk willen ze betere afspraken met de
gemeenten op het moment dat zij de zorgtaken van het rijk overnemen. In Horst aan de Maas zijn in totaal zes zorgboerderijen aangesloten.
“Ze zijn ﬂexibel, innovatief en ondernemend en spelen in op de kansen en
mogelijkheden die er zijn. De gemeentes willen de zorgboeren niet kwijt. De
coöperatie is opgezet om deze zorg te
blijven bieden.”

Boerenbond Sevenum
zakje hoe gezond is
uw tuingrond, voor de
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray

Zorgboerderij
Vorster Hand

Albert Heijn
ﬂyer, alleen in Horst, Hegelsom
en Meterik

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren
Eva Janssen
Michelle van Kempen
Cleo Schatorjé
Lieke Sijbers
Nicky Willemsen
Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Twee jaar geleden startten de
Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB) en Arvalis, met ﬁnanciële steun
van de provincie Limburg, een project
dat tot doel had de professionaliteit van
de zorgboeren te verbeteren. Onderdeel
was de onderlinge samenwerking te
bevorderen. Toen duidelijk werd dat
een aantal zorgtaken overgeheveld zou
worden naar gemeenten, werd binnen
het project besloten om de krachten
te bundelen in een coöperatie. “Bij het
CLZ zijn 58 zorgboeren aangesloten
die aan zo’n 1400 cliënten, variërend
van mensen met een verstandelijke

beperking tot ouderen, diverse producten (dagbesteding, logeren et cetera)
aanbieden. Het zijn kleine ondernemers
binnen het zorglandschap, maar gezamenlijk vormen ze een grote speler
in de markt. De coöperatie brengt
duidelijk naar voren wat de zorgboeren
te bieden hebben. Zo kunnen we als
één mond richting de 33 gemeentes in
Limburg en andere partijen praten. Dit
levert heel veel efﬁciency voordelen
op,” aldus Carla van Herten, coördinator
van CLZ. Om dit verder te ondersteunen, is er ook een website opgezet.
“Hierop kan met één druk op de knop

een overzicht worden gemaakt van het
aanbod in de buurt.”

Meerwaarde
Carla vertelt dat de coöperatie
met een landelijk kwaliteitssysteem
voor zorgboeren werkt. “Hierin is zoal
aandacht voor veiligheid, hygiëne,
begeleiding, zorgplannen en evaluaties. Wij leveren kwaliteit van zorg. Dit
kunnen wij ook proﬁleren richting de
gemeente. CLZ kan de gemeentelijke
verantwoordelijkheid op een goede
manier invullen.” Carla benadrukt
dat de zorgboeren ondernemers zijn.

Één van de aangesloten zorgboeren is Eefje Kersten van Zorgboerderij
Vorster Hand in Sevenum. Ze vertelt dat
de ruim veertig cliënten niet alleen uit
Horst aan de Maas komen. “Er komen
ook mensen uit de gemeenten Venlo
en Peel en Maas. Samenwerking tussen
gemeentes is dus heel belangrijk.”
Vorster Hand is een zorgboerderij die
biologische witlof teelt en dagbesteding voor ouderen en verstandelijk
beperkten biedt. De hulpboeren
helpen op hun eigen niveau mee bij de
werkzaamheden en het onderhoud op
de boerderij. Bij de dagbesteding voor
ouderen draait het vooral om beleving.
“Zo kunnen de mensen buiten in de
tuin werken, de dieren verzorgen en
helpen met de voorbereidingen voor
de gezonde maaltijd. Hun tijd op de
boerderij ervaren de cliënten als een
ontspannen uitje, maar er zit wel degelijk een hulpvraag achter. Het is maatwerk. Zo hebben jong-dementerenden
bijvoorbeeld veel meer behoefte om
lichamelijk bezig te zijn. Op een zorgboerderij komen ze tot hun recht. En
het is ook ﬁjn voor de mantelzorgers.
Het neemt de zorg tijdelijk uit handen
en geeft hen de tijd om op te laden,”
aldus Eefje.
Voor meer informatie, zie
www.limburgsezorgboeren.nl

Dendron College Horst wordt
Vakcollege
Het Dendron College in Horst zal met ingang van het schooljaar 2014-2015 Vakcollege worden. De leerlingen van de basisberoepsgerichte- en leerwegondersteunende leerwegen kunnen voortaan kiezen uit de Vakroutes Techniek & Vakmanschap en Mens & Dienstverlenen.
Sectordirecteur vmbo Zwanetta
Por licht de keuze voor Vakcollege
toe: “We willen onze leerlingen
een betere aansluiting op het
vervolgonderwijs en de regionale
arbeidsmarkt geven, we willen
leerlingen opleiden voor een
ambacht en ze een contextrijke
leeromgeving bieden.”

Binnen Mens & Dienstverlenen is
het bijvoorbeeld mogelijk om ook
Commerciële Dienstverlening of
Toerisme & Recreatie als keuzedeel
aan te bieden.”

Meer maatwerk

Zwanetta Por geeft aan dat de
samenwerking met het ROC Gilde in
ontwikkeling is: “We zijn bezig om
die samenwerking op alle niveaus
(directie, middenmanagement en
docenten, red.) vorm te geven.
Maar er is nog een lange weg te
gaan. Alle betrokken instellingen in
Noord- en Midden-Limburg hebben
hun handtekening gezet onder de
‘Techniekketen NML’. Hiermee wordt
vorm geven aan een doorlopende
leerlijn ten behoeve van meer
instroom in het techniekonderwijs
en een betere afstemming op de
regionale arbeidsmarkt.”

”Daarnaast willen we leerlingen
meer maatwerk leveren. Op dit
moment draait onze afdeling Zorg
& Welzijn erg goed, maar er tekent
zich een probleem af. Leerlingen die
geen Techniek willen doen, kiezen
noodgedwongen voor Zorg & Welzijn
omdat ze wel op deze school willen
blijven. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Door de Vakroute Mens
& Dienstverlenen aan te bieden,
creëren we nieuwe mogelijkheden
voor leerlingen die noch met techniek
noch met zorg enige afﬁniteit hebben.

Samenwerking
mbo

Uitgebreide lente
pedicurebehandeling

€ 50,00

€25,00
22,00

Een gezellig potje voetgolf

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Joop de Hoon neemt afscheid raad

‘We waren echt een
familie’
Door het verlies van het CDA bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zal Joop de Hoon (63) uit Horst niet
terugkeren in de gemeenteraad. Met ruim zestien jaar was hij het langst zittende Horster gemeenteraadslid. HALLO
Horst aan de Maas blikt samen met hem terug op zijn tijd in de politiek.

Alvast voorproeven

Paasgebak, heerlijk

Hoogtepunten en
tegenslagen
De periode na de fusie van de
gemeente Horst aan de Maas in 2001
noemt De Hoon zijn mooiste tijd in
de regionale politiek. “Ieder had een

uitgesproken mening. Dat was leuk
om mee samen te werken.” In deze
periode gaat De Hoon tevens door een
zware tijd. In 2003 overlijdt zijn vrouw
na een lang ziekbed. Joop: “Het medeleven en de steun die ik van mijn CDAcollega’s ontving, waren zo mooi. We
waren echt een familie.” Een half jaar
hierna wordt De Hoon weer fractievoorzitter van het CDA Horst aan de Maas.
In 2005 weet hij het zelfs tot wethouder te schoppen. Na de verkiezingen
in 2006 wordt lijsttrekker Leon Litjens
echter tot wethouder benoemd. “Dit
vond ik heel jammer, maar het zat erin.
Vanaf toen ben ik raadslid geweest.
Na het wethouderschap moet je de
fractie de fractie laten,” aldus Joop. Een
tegenvaller noemt hij de achttiende
plek op de kandidatenlijst in de vorige
periode. “Ik had al zoveel jaar meegedraaid en was zowel fractievoorzitter
als wethouder geweest. Via de ouderen
ben ik toen teruggekomen.” Voor de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen
moest De Hoon, plek negen op de
CDA-kieslijst, door minder voorkeursstemmen vijf andere kandidaten voor
zich dulden. Joop: “Vandaag gaan alle

deuren nog open, morgen kunnen ze
zomaar dichtvallen. Zo gaat dat in de
politiek.”

‘Probeer weer een
familie te zijn’
Gedurende zijn politieke carrière
heeft De Hoon zich voornamelijk ingezet voor de ‘harde’ sector, bestaande
uit economie, landbouw en natuur,
bestemmingsplannen en dergelijke.
“Daar heb ik toch de meeste afﬁniteit
mee. Ik heb heel lang op de praktijkschool in Hegelsom gewerkt. Daarnaast
zit ik onder andere in het dagelijks
bestuur van Waterschap Peel en
Maasvallei. De laatste tijd in de politiek
heb ik me ook meer op zorg en welzijn
gericht. Vanuit mijn functie als vice
voorzitter bij KBO Horst was ik gekozen
als kandidaat voor de ouderen. Het is
belangrijk dat zij wat actiever worden
in de politiek. Ouderen laten het teveel
over zich heenkomen,” aldus Joop. Zijn
laatste periode in de fractie noemt De
Hoon ‘afstandelijker’. “De beleving was
anders. Het CDA moet weer proberen
een familie te zijn.”

KOOPZONDAG
 MAART 
CENTRUM VENRAY   UUR
GRATIS PARKEREN
VEN

Al in 1979 begint de politieke
loopbaan van Joop de Hoon. De van
oorsprong uit Brabant afkomstige
politicus treedt aan als afdelingssecretaris van CDA Horst. Bijna gelijktijdig
begint hij als opleidingscoördinator
voor CDA Limburg. In 1997 maakt De
Hoon zijn entree in de gemeenteraad
als opvolger van Harrie Peerbooms.
“Ik had het lang afgehouden, omdat
mijn andere werk buiten Horst aan
de Maas ook heel leuk was. Maar het
leek me interessant,” aldus Joop. Na de
gemeenteraadsverkiezingen in 1998
wordt hij verkozen tot fractievoorzitter.
“Na een half jaar ging Ger Driessen
weg als wethouder. Ik was blij dat
Raymond Knops hem wilde vervangen,
want ik wilde het fractievoorzitterschap
nog wat langer beleven en uitvoeren,”
vertelt de politicus.
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FASHION
TOUR

Start nieuwe theorie
cursus voor auto
Start:
Maandag 7 april, 19.00 uur
Examen Donderdag 8 mei, 10.00 uur
Waar:
Gasthuisstraat 54, Horst
Aanmelden: www.hobahorst.nl
077 - 398 67 11

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Verkoop
Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

Vervolg voorpagina

Zwerfboekenkast bij
Gemeenschapshuis De Torrekoel
Zo zette het gemeenschapshuis in
2003 al een seniorenbibliotheek op en
maakte het zich sterk voor een jongerenbibliotheek, die gerealiseerd werd
in de vorm van een schoolbieb. De
voorzitter: “Lezen is heel belangrijk. Het
is ontspannend en je wordt er zeker
niet dommer van. Nu de bibliotheek in
Sevenum weg is, moeten de mensen
uit Kronenberg naar de bieb in Horst.

Dat is voor degenen die vaak naar de
bieb willen niet zo erg, maar er zijn ook
veel mensen die maar af en toe een
boek willen lezen. Die mensen hopen
we hier een plezier mee te doen.”
Het Gemeenschapshuis De
Torrekoel heeft plaats voor ongeveer honderd boeken. “We proberen
natuurlijk voor ieder wat wils beschikbaar te stellen, maar dat hangt ook af

van wat voor soort boeken mensen
komen brengen”, aldus Selen. Over de
mogelijkheid dat mensen alleen maar
boeken komen halen en geen nieuwe
terugbrengen, maakt hij zich geen
zorgen. “Ik zou daar juist blij mee zijn,
want dat betekent ook dat er animo
is om boeken te lezen. En we gaan er
zelf ook voor zorgen dat de boekenkast
goed gevuld blijft.”
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Swolgense schrijft boek over bezinning
Een nuchtere persoonlijkheid, realistisch en op haar vrijheid gesteld. Dat is Gerrie van den Hoef (60) uit Swolgen.
Ze overwon darmkanker en heeft een boek geschreven over het omgaan met een diagnose. In haar eigen woorden:
over wat je kunt doen als de grond onder je voeten weg zakt.

Win een

waardecheque
van

‘Buigen voor mezelf’, zo noemt Van
den Hoef haar boek. Als uitvaartondernemer heeft ze altijd stilgestaan bij het
leven van mensen die overleden zijn,
maar toen ze zelf de diagnose darmkanker kreeg, zakte de grond onder
haar voeten weg. “Ik liep al enige tijd
met het idee rond om een boek te
schrijven. Toen ik na de chemokuren
meer energie kreeg, wist ik wat mij te
doen stond. Ik moest gaan schrijven
en lastig, dat was het niet. Ik had het
binnen ‘no time’ af”, aldus de schrijfster.
Van den Hoef had van te voren al
vele boeken gelezen van mensen, die
kanker hebben of hebben gehad. “Er
zijn zoveel boeken over geschreven dat
ik graag iets anders wilde.” Het boek
dat ze nu heeft geschreven bestaat uit
losse hoofdstukken, die ieder een deel
van het verwerkingsproces omschrijven
na een diagnose. Daarover zegt ze:
“Het is niet per se voor mensen die een
diagnose krijgen bij een arts, die zegt
dat ze kanker hebben. Ik heb over de
algemene impact geschreven.”
Volgens Van den Hoef komen
verschillende diagnoses op hetzelfde
neer. “Of je nu een diagnose krijgt bij
een arts of van je werkgever of partner.
Het kan net zoveel impact hebben op je
leven. In mijn boek heb ik geprobeerd

in het algemeen te beschrijven wat je
in zo’n gevallen kunt doen, maar heb ik
ook mijn persoonlijke verhaal verteld.
Kanker is niet iets waar je afstandelijk
over schrijft”, zegt ze. “Hopelijk hebben
sommige mensen iets aan mijn boek.
Dat zou het mooiste zijn.”
Het boek gaat onder andere over
de maatschappelijke verzorgingsstaat,
de verschillende therapieën die je kunt
volgen na een vervelende diagnose, de
mantelzorger, angst, de dood en begrafenis. “Het zijn allemaal aparte delen.
Je kunt de hoofdstukken ook los van
elkaar lezen.” Wat het boek volgens de
schrijfster bijzonder maakt zijn de foto’s
en poëtische stukken. “De tekst die ik
heb geschreven komt altijd weer terug
bij een voorwerp of kunstwerk op een
foto”, legt Van den Hoef uit.
De schrijfster hoopt met haar boek
mensen een hart onder de riem te
steken. “Mensen die nooit een diagnose hebben gehad, weten niet wat ik
bedoel. Iedereen leeft met het motto
‘the sky is the limit’, maar als je bijvoorbeeld krijgt te horen dat je kanker
hebt, valt ineens al die zekerheid weg.
Daar moet je mee leren omgaan.” Van
den Hoef heeft er expres voor gekozen
geen namen, plaatsen en data te noemen. “Het boek is voor iedereen, niet
alleen voor mijn naasten”, besluit ze.

NLdoet Horst aan de Maas
Voor de tiende keer organiseerde het Oranjefonds op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart NLdoet, de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. Op die twee dagen staken in heel Nederland duizenden vrijwilligers met plezier de
handen uit de mouwen om de klussen te doen die de organisaties normaal niet gedaan krijgen. Ook in Horst aan de
Maas werd er druk geklust, maar liefst 25 maatschappelijke organisaties hadden zich aangemeld.

200,-

Op vrijdag 28 maart bestaat Kruytzer Optiek en Optometrie 40 jaar!

Daarom zijn wij op zoek naar de oudste
factuur of bril- of lensopdracht
Hebt u die nog bewaard ergens onder in een lade? Zorg dat u ‘m vindt!
U maakt daarmee kans op een waardecheque van 200 euro. De factuur of
opdracht van Ron Kruytzer Optiek kunt u tot vrijdag 28 maart tot 16.00 uur
bij ons inleveren. Rond 17.00 uur zullen wij de winnaar bekend maken!

40
jaar
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeropt iek.nl

De buurt aan het werk in de Wilg

-AKTIE

2 +1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL ACTIE DUURT T/M 12 APRIL 2014
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In Kronenberg hebben de bewoners
van het woonerf de Wilg de handen
ineengeslagen en werd het hele woonplein onder handen genomen. De grote
bloembakken die hier voorheen stonden
zijn weggehaald, net zoals de bank die
ongeveer in het midden van het plein
stond. De bloembakken worden verruild
voor bloemperkjes met lavendel, buxusboompjes en hortensia’s. Ook wordt de
bank op een betere plaats neergezet en
worden er parkeervakken gecreëerd.
De buurtbewoners lopen al jaren
rond met het idee om het woonplein
eens ﬂink aan te pakken, nu is het
dit jaar met behulp van de dorpsraad
gelukt. Ze hebben naar eigen inzicht een

verbeterd woonplein ingericht en gaan
het na aanleg ook zelf bijhouden. De
hele buurt is deze zaterdag dan ook druk
aan het klussen om het plein diezelfde
dag nog klaar te krijgen.
Ter ere van het 50-jarig jubileum
van Jong Nederland Meterik, hebben een aantal vrijwilligers zaterdag
de blokhut geverfd. De twee lange
zijdes van de blokhut waren hoog
nodig toe aan een verfbeurt. Al vroeg
werd begonnen met het schuren van
de houten muren en de kozijnen, die
vervolgens weer in dezelfde kleuren
bruin en wit werden geschilderd.
Er werd hard doorgewerkt zodat de
blokhut er tijdens het jubileumweekend

van 9 en 10 mei weer als nieuw uitziet.
Ook in OJC Walhalla in Sevenum
wordt druk gewerkt. Hier wordt de
tuin onder handen genomen, de
keuken verbouwd, de bar vernieuwd
en de deuren worden gerepareerd. Het
Walhalla wilde samen met jongeren, die
interesse hebben om zich bij het jongerencentrum aan te melden als vrijwilliger, verschillende klusjes gaan doen.
Door samen bezig te zijn, wil Walhalla
hen de sfeer van het jongerencentrum
laten proeven, zodat ze zich na deze dag
aansluiten als vrijwilliger. In totaal heeft
Walhalla ongeveer twintig vrijwilligers
bij elkaar gekregen die samen de hele
dag klusjes hebben gedaan.
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Poetsbeurt voor
Jeugdhuis Hegelsom
In het kader van NLdoet hebben vrijwilligers van Jong Nederland Hegelsom zaterdag 22 maart het nieuw te
openen jeugdhuis van top tot teen gepoetst en ingericht. Het jeugdhuis is daarna klaar voor gebruik en opent
ofﬁcieel in het weekend van 29 en 30 maart.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Twan Hoeijmakers
geridderd
Twan Hoeijmakers heeft dinsdag 25 maart na 12 jaar afscheid
genomen van de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Hij was
acht jaar raadslid namens de VVD en vier jaar namens Essentie. Bij zijn
afscheid ontving Hoeijmakers uit handen van burgemeester
Kees van Rooij een koninklijke onderscheiding.

Ton Linders heeft de poetsactie
vanuit Jong Nederland gecoördineerd.
Hij vertelt: “De actie van NLdoet viel
precies samen met de oplevering van
het Hegelsomse jeugdhuis, daarom
leek het ons een goed idee om het
poetsen van het jeugdhuis op te geven
als vrijwilligersklus. Het Oranjefonds,
dat NLdoet organiseert, heeft vrijwilligers hoog in het vaandel staan en
wij van Jong Nederland en Stichting
Jeugdhuis Hegelsom natuurlijk ook.
Wij vinden het heel belangrijk dat
we betrokkenheid promoten en de
vrijwilligers wegtrekken vanachter hun

voordeur en de samenleving insturen.”
Op deze zaterdagochtend zijn er
zo’n veertig vrijwilligers hard aan het
werk in het jeugdhuis. Ton: “Al vanaf
09.00 uur ’s ochtends zijn we bezig met
van alles en nog wat. De keuken poetsen, ramen lappen, lampje indraaien
hier, klokje ophangen daar, dat soort
dingen. Maar we maken het wel gezellig hoor. Anders komen de vrijwilligers
natuurlijk niet. We zorgen voor een
koekje bij de kofﬁe, een frietje en een
frikadel voor tussen de middag en ’s
avonds natuurlijk een biertje.”
Op maandag 24 maart werd het

jeugdhuis al in gebruik genomen,
door onder andere Jong Nederland
Hegelsom, de tussenschoolse opvang
van de basisschool en OJC Phoenix.
Komend weekend vindt op zondag
vanaf 13.00 uur de ofﬁciële opening
plaats, gevolgd door een receptie en
de mogelijkheid tot bezichtiging van
het jeugdhuis. Joep van Wegberg en de
band Campaign verzorgen de muziek.
Op zaterdagmiddag wordt er van 14.00
uur tot 16.00 uur een spellenmiddag
verzorgd door Jong Nederland en om
20.00 uur zijn coverband PROOST en dj
Stijn in OJC Phoenix te bewonderen.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Onze

nieuwe folder
is nu online

en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
Opening nieuwbouw Kameleon
Het nieuwe schoolgebouw van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst werd woensdag 26 maart
ofﬁcieel geopend. Er was een feestelijk programma met onder meer een ballonnenwedstrijd en een open
dag. De leerlingen hebben al sinds vorig jaar december een plekje in de nieuwe school. De ofﬁciële opening
liet echter nog even op zich wachten, onder meer doordat er nog enkele ruimtes ingericht moesten worden.
Basisschool De Kameleon ontstond drie jaar geleden na de fusie van de basisscholen ’t Reuvelt en
De Springweide in Grubbenvorst. Een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas laten weten dat het
voormalige schoolgebouw aan de Schoolstraat deels wordt ingevuld door de peuterspeelzaal en Buiten
Schoolse Opvang (BSO) van ’t Nest die nu nog in gemeenschapshuis ’t Haeren zijn gevestigd.
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Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van
belangstelling in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen
en waarop u met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn man, pap en opa

JOEP CAMPS
Christien
Ron en Susan
Winnie, Sjuul, Silke en Jurre
Speciale dank aan:
Dr. Weling, Medewerkers Groene Kruis Thuiszorg,
TGV team en Terminale nachtzorg
Kronenberg, maart 2014

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Flink was jij je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven.

Niet onverwacht maar wel veel te vroeg nemen wij afscheid van

Peter Huijs
echtgenoot van

Mia Huijs-Madou
* Horst, 31 juli 1948

† Sevenum, 24 maart 2014

Sevenum, Mia
Hegelsom, Edward en Marcia
Martijn, Jarno, Daan
Sevenum, Natascha en Willy
Giel, Roos

Correspondentieadres:
M.M. Huijs-Madou, p/a Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ Horst

50 jaar getrouwd.
Wij hopen dit te vieren op vrijdag 11 april a.s.

Hortensia’s (veel srt.).
Vlinderstruik (ook kleinbl.), viburnum
e.a. heesters ook veel op stam.
Lei-zuil-bol-dak bomen, beuken, buxus,
taxus v.a. € 1,50, coniferen, laurier,
bodembedekkers v.a. € 0,85.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.

Uit dankbaarheid zal er om 14.00 uur een H. Mis worden
opgedragen in de parochiekerk van de H. Oda te Melderslo,
m.m.v. dameskoor Merlina.

Poetshulp gezocht in Hegelsom,
2 uur per 2 weken. Graag tijdens
schooltijden. Reageren met naam, leeftijd, woonplaats en contactgegevens via
mail naar lennie_kleur@hotmail.com

Op maandag 14 april 2014 zijn onze ouders en grootouders

Jan Litjens en
Annie Litjens-Peeters

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen
Mathijs Claassensstraat 33, 5962 AM Melderslo

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis offerte/
advies aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen, Sevenum).
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Leukste winkel v/h zuiden Antiek,
curiosa, brocante. Super kledingactie.
wo+do 12-17, vrij 12-20 en zat 10-16
uur. Kringloop Twedde Kans Horst
Noordsingel 43. Gewoon gezellig en
altijd verrassend. www.tweddekans.nl
of facebook.
Kleding met giga korting
Kringloop Twedde Kans Horst. Tot eind
maart giga kleding actie. Alles voor de
helft en alle kleding met groen label
voor slechts € 1.00. Noordsingel 43
wo-do 12-17, vr 12-20 en zat 10-16u
06 21 23 88 89.
Te Koop Verse Tulpen € 2,- per bos.
Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel 077 464 13 80.
Timmerlieden voor alle timmerwerken.
Tel 06 48 23 96 44.
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op
de weekmarkt te Horst.

De uitvaartplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag 28 maart
2014 om 14.00 uur in de aula van Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waarna de begrafenis op de
natuurbegraafplaats te Blerick in besloten kring zal plaatsvinden.

Te huur Costa Blanca vakantiewoning,
4 pers, gezamenlijk zwembad, direct
aan de duinen, strand 300 meter,
30 km van Alicante. April, mei
195 euro p.w. 06 15 96 14 55.

Bijeenkomst in het Uitvaarthuis om 13.45 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.

Voor alle horren en hordeuren.
Aanbieding alle soorten horren en
plissehordeuren www.leovanhelden.nl
woningstoffeerder.

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor
K.W.F kankerbestrijding op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.
Liever voor de uitvaart geen bezoek aan huis,
daarna bent u weer van harte welkom.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Gevraagd blauwe bessen plukkers/
sters in kas, in de vroege avonduren
en zaterdagochtend. Periode van
+/- half mei tot en met juni. Leeftijd:
13-18 jaar. Bellen na 18.00 uur:
077 398 21 75 fam. Willems Hegelsom.

www.javucomputers.nl
Oude XP computer/laptop vervangen
of upgraden? Vraag advies aan huis en
bel 077 374 52 85/06 10 07 21 93. Lid
ICT Waarborg. Ook advies, aanvraag en
uitvoering van glasvezel/adsl van KPN,
XS4ALL en Telfort.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Ik zoek woonruimte in Horst of
directe omgeving. Tel. 06 15 15 74 90.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Zin in een uurtje yoga?
Je bent dinsdagavond 1 april in Horst
van harte welkom om een proeﬂes uit
te proberen. Tijd: 20.15 tot 21.15 uur.
Bel voor meer info Fraukje:
077 851 56 33/06 39 22 23 17 of kijk
op www.lente-lente.nl

Gezellige kleicursus, 6x van 9.30-12.00
op dinsdag- of woensdagmorgen voor
een grote schaal, pot of vogel etc.
Min. 2 – max. 6 pers. met kofﬁe, thee,
koek en alle materialen. € 120 p.p.
077 366 25 66 Grubbenvorst.

Te huur vrijstaand woonhuis.
4 slp kamers, dubbel glas, spouwmuur
isolatie. In nabijheid van groot natuurgebied, rondom weiland. Voor langere
termijn. 077 463 82 17

Te huur goed geisoleerde
opslagruimte 100m2, 20x5x3 (lxbxh).
Info bel 077 467 18 74.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, opschonen,
(draadloos) internet, virusverwijdering,
beveiliging, laptopreparatie!
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Reach Up biedt hulp bij leer- en
gedragsproblemen. Alle leeftijden. Ook
kunt u terecht voor faalangsttraining,
kindercoaching en huiswerkbegeleiding.
Gratis intake-gesprek.
www.reachup.nl tel. 06 50 27 19 73.

Rolsteigers, ladders & trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl

Kinderoppas en/of huishoudelijke
hulp biedt zich aan. Ma, di, do, of
vrijdag, uren in overleg.
Meer info: 06 28 43 33 85.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Toer- en wielerclub Oranje is voor de
race groepen op zondagmorgen nog
op zoek naar een of enkele
volgautochauffeurs. Lijkt het jou leuk
om dit te doen? Neem dan contact op
met Mien Keijsers 077 398 64 35.
Kringloop Horst extra open, vanaf
1 april ook op dinsdag geopend.
Tot 1 april nog forse korting op alle
kleding. Van harte welkom. Kringloop
Twedde Kans Noordsingel 43 Horst.
Open di t/m vr 12-17, vrij tot 20u
en zaterdag 10-16u.
Kinderkledingparty
Lijkt het je leuk om een kinderkledingparty bij jou thuis te houden? Leuke,
nieuwe zomercollectie van Tom-Du,
mt 80 t/m 182! Voor meer info mail
naar wendyenbart@ziggo.nl

Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE
TRAPBEKLEDING va €150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!

OPEN DAG

zondag 6 april 2014

www.theoarts.com

Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 30 83 78 52.

ZZP-er met 2 rechterhanden zoekt
klusopdrachten. Voor meer info of een
gratis offerte: 06 46 25 76 40.

T (077) 398 70 99 info@theoarts.com

Zondag 30 maart open dag Vogelhal
ons Vogelke en Mp diervoeders
Lorbaan 5 Veulen, van 10.00 tot 16.00
uur. Alles voor uw vogel en ook voeders
voor hond, kat, kip en paard.
www.vogelhalonsvogelke.nl

Verzamelaar zoekt oude voetbalshirts en keepershirts van VVV,
tegen zeer goede betaling.
vvvshirts@hotmail.com of
06 10 09 63 80.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Bouwgrond in het buitengebied op
Hofweg 35 America. Kom vrijblijvend
kijken naar de bouwtekening, kan
anders of groter worden gebouwd.
Met veel of weinig grond. Uw idee is
bespreekbaar en de prijs ook.
077 464 23 22.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Te huur opslagruimte/bedrijfsruimte,
600m2 (20x30) of 300m2 (10x30),
met ruim verhard bedrijfsterrein en
twee grote crawford deuren.
Gelegen te Lottum in de Hoodstraat.
Voor Info 06 10 16 35 81.

Dag en nacht bereikbaar

Liesbeth’s Grand Cafe in Horst is op
zoek, voor een paar uurtjes per week,
naar een enthousiaste en betrouwbare
medewerkster in de schoonmaak.
Voor meer info: 06 51 49 69 41.

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

Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

woningstoffeerderijvandenbroek.nl
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Sportgala Horst aan de Maas 2014

Manege In Draf, waar kinderen met
een beperking paard kunnen rijden,
ontving de Hart voor de Sportprijs 2013.
Bij afwezigheid van Jeannet Janssen
werd de onderscheiding in ontvangst
genomen door Piet Holtermans. “Ik was
heel erg verbaasd. Ik had het ook
eigenlijk niet verwacht, omdat we nog
maar een jaar bezig zijn en nog niet
zoveel bekendheid genieten. Het aantal
deelnemers groeit langzaam.” De
manage staat in Wellerlooi en werkt
samen met Wienushof in Hegelsom.
Mensen met een beperking kunnen
hier op paarden en pony’s rijden, die
hiervoor geschikt zijn. “Jeannet Janssen
heeft hiervoor ook de beschikbare
kennis. Zonder haar kunnen wij dit ook
niet bieden.”
Holtermans denkt dat In Draf

uiteindelijk gewonnen heeft, omdat ze
aandacht schenken aan mensen met
een beperking en dat ze toch kunnen
sporten. “Hopelijk krijgen we nu meer
bekendheid binnen de gemeente.
Jeannet en alle vrijwilligers beleven het
werk rondom de manage intens mee.
We willen voor iedereen in Horst aan
de Maas een open oor zijn en ze een
kans bieden om te rijden.”
De titel sporter 2013 ging naar
de zusjes Reijntjes. Fieke Reijntjes:
“Ik vond het echt super vet, toen ik
hoorde dat mijn zus en ik gewonnen
hadden”, zegt Fieke als haar om een
eerste reactie gevraagd wordt. Helaas
kon Fieke er niet bij zijn, omdat ze
momenteel in Londen woont en werkt
bij de Olympische wildwaterbaan voor
raften. “Ik vond de nominatie op zich al

bijzonder. Maar dat we nu ook gewonnen hebben, zorgt toch voor erkenning
voor deze nog vrij onbekende sport.
Daarom vind ik het ook zo leuk dat het
sportgala dit heeft gedaan.”
Om in raften je beroep te maken, is
volgens Fieke heel moeilijk. “Ons team
is zelfs wereldkampioen geweest en
dat betekent nog niet zo heel veel. Er
zijn ook maar enkele teams ter wereld,
die voor deze sport betaald krijgen. Ik
ben blij dat ik een leuke manier heb
gevonden om mijn sport en werk te
combineren.”
Anne Reijntjes was heel verbaasde
toen ze hoorde dat haar zus en zij
gewonnen hadden. “Ik had het van te
voren echt niet gedacht”, vertelt de
gelukkige Anne. “Blij ben ik natuurlijk
heel erg. Dit vestigt toch weer een

beetje meer aandacht op de sport
raften. Het is een extra waardering voor
al onze harde trainingen.”
Anne denkt dat de haar zus en zij
deze onderscheiding hebben gekregen,
omdat het nog een nieuwe sport is
voor velen. “Ook dat het twee zusjes
zijn, kan geholpen hebben. Het is
sowieso erg gaaf.” Anne traint voornamelijk in Eindhoven op vlak water.
“Maar ik ga soms ook naar Duitsland,
Oostenrijk, Frankrijk en België. Ook in
Zoetermeer trainen we vaak, want daar
ligt een Olympische baan.”
Ook het sporttalent van 2013 Finn
Timmermans had niet verwacht dat hij
zou de prijs in ontvangst zou nemen.
“Ik moest als eerste het podium op en
moest dus als langste wachten. Toen
ik uiteindelijk als winnaar uitgeroepen werd, vond ik het heel leuk.” De
sporter geeft aan dat hij het sowieso
al heel leuk vond om genomineerd
te zijn. “Ik vond zelf dat ik een goed
jaar heb gehad, maar verder was het
niet heel special. Ik heb twee keer
meegedaan aan de Nederlandse
Kampioenschappen. Uiteindelijk bleek
ik gewonnen te hebben, omdat ik een
wildcard kreeg en met de volwassenen

Nu hier
verkrijgbaar!

DubbelFriss of Taksi

1,99

alle soorten 3 pakken
à 1,5 ltr

3 voor

mee mocht doen.”
Finn heeft leuke en positieve
reacties gekregen op zijn winst. “Leuk
dat ook andere mensen kunnen zien,
dat ik er hard voor gewerkt heb.” Het
uiteindelijke doel van Finn is om mee
te doen met de Olympische Spelen.
Maar eerst focussen op het heden,
waar onder andere twee internationale
wedstrijden op de planning staan.
“Ik was blij verrast toen wij als
winnaar uit de bus kwamen. Ik had
het ook echt niet verwacht”, zegt Fried
van Stiphout. Hij is één van de trotste
winnaars van de prijs Sportploeg 2013.
Deze onderscheiding ging naar het viertal paarden van Ruiterclub Wittenhorst.
“We hadden onszelf niet opgegeven,
omdat we net geen Limburgs en
Nederlands kampioen waren geworden. Maar blijkbaar heeft iemand
ons opgegeven.” Van Stiphout heeft
genoten van het gala. “Het is een mooi
initiatief en het is leuk om tussen al die
sporters te staan.”
De onderscheiding is volgens Van
Stiphout een mooie motivatie voor de
ruiters en andere mensen, die mee
willen rijden. “Het stimuleert om nog
beter te presteren.”

Superdeals:
Unox soep in pak (100ml)
of zak ( 570ml), alle soorten

2+1 GRATIS

Deze acties zijn geldig van wo 26 mrt t/m di 1 apr 2014.

Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Informateur adviseert
verkennende
gesprekken SP en CDA
Informateur en voormalig wethouder Leon Litjens (CDA) adviseert om de SP en het CDA verkennende
gesprekken te laten voeren. Dit om te bekijken of de thema’s ‘ruimte om te ondernemen’ en ‘zorg en sociaal
beleid’ overbrugbaar zijn.
Als een onafhankelijke gespreksleider hierover een positief advies
geeft adviseert Litjens dat CDA-leider
Bob Vostermans de formatie gaat
leiden. Litjens vindt het te snel om
meteen te gaan formeren. Ook
adviseert Litjens om vanaf het begin
de PvdA als derde partij te betrekken
bij de verkennende gesprekken. Als
de verschillen tussen SP en CDA niet
overbrugbaar zijn, dan stelt Litjens dat
Vostermans start met formatiebesprekingen tussen CDA, Essentie en PvdA.
CDA-Lijsttrekker Bob Vostermans
uit Horst had de dag na de gemeenteraadsverkiezingen Leon Litjens
gevraagd om als informateur op
te treden bij de huidige coalitiebesprekingen. Litjens heeft de lijsttrekkers uitgenodigd voor een informerend
gesprek.” “Het was mijn opdracht
om met alle partijen een gesprek te
voeren om uiteindelijk een advies te

kunnen geven over wat de coalitie zou
kunnen zijn. Ik ben dus eigenlijk een
soort verkenner”, laat Litjens desgevraagd weten. Afhankelijk van hoe de
coalitiebesprekingen gaan verlopen,
komen waarschijnlijk de volgende kandidaten in de nieuwe gemeenteraad van
Horst aan de Maas.
CDA Horst aan de Maas mag negen
zetels invullen. De volgende leden zijn
door middel van voorkeursstemmen
in de raad gekozen: Bob Vostermans,
Loes Wijnhoven, John Jenniskens,
Alex Janssen, Ger van Rensch, Henk
Weijs, Annemie Craenmehr, Rudy Tegels
en Marcel Beelen. Bob Vostermans is
beoogd wethouder, wat betekent dat
er een plek vrij komt die waarschijnlijk door de volgende in de lijst wordt
ingevuld.
De SP vult haar zeven zetels niet
in met kandidaten die de meeste
voorkeursstemmen hebben gekregen.

Zij gaat uit van de lijstvolgorde wat
betekent dat de fractie van de SP in de
gemeenteraad gaat bestaan uit Thijs
Coppus , Anthony van Baal, Bart Cox,
Aniet Fonteyne, Riek Janssen, Mariet
Roelofs en Thijs Lenssen.
Essentie krijgt zes zetels in de
nieuwe gemeenteraad, deze worden opgevuld door Bram Hendrix,
Paul Driessen, Bianca van den Berg,
Luc van den Beuken en Eric Beurskens.
Omdat Ellen Jacobs heeft aangegeven
haar plek niet in te willen nemen,
in verband met haar werk, gaat deze
zetel naar Frans Kerstjens.
Voor D66 zijn er twee plekken in
de nieuwe raad, deze zijn voor Henk
Kemperman en Jos Gubbels. PvdA
Horst aan de Maas tenslotte levert drie
leden, Birgit op de Laak, Roy Bouten
en Richard van der Weegen.
De nieuwe gemeenteraad wordt
op 27 maart geïnstalleerd.

Onze menukaart vind je op de website

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

winkel&bedrijf
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Pinkpopbaas Jan Smeets spreekt tijdens
voorjaarsbijeenkomst
De leden van Ondernemersclub Sevenum (OCS) kwamen dinsdag 25 maart bijeen voor de voorjaarsbijeenkomst
in café Metieske op de Markt in Sevenum. Tijdens deze avond werd de website www.sevenum.nl gelanceerd, waar
alle leden van de club te vinden zijn. Ook traden de organisatoren van het OMG-festival en Jan Smeets van Pinkpop
op als gastsprekers.

lijn in”, zegt voorzitter Henk Lucassen
van Ondernemersclub Sevenum (OCS).
“Maar in Sevenum zitten ongeveer
300 ondernemers, dus we hebben
ook nog wel een weg te gaan.” Na

De zaal achter in café Metieske
zit goed vol. “We zijn op de goede
weg. We hebben nu 107 leden en
de opkomst bestaat ongeveer uit 90
ondernemers. Er zit dus een stijgende

het openingswoordje van de voorzitter, werd de website www.sevenum.
nl gelanceerd door oud-burgemeester
Paul Mengde van gemeente Sevenum
en Tessa Maessen van Toverland. Op de

site is een overzicht te vinden van alle
leden van OCS. “We hebben de website
te leen gekregen van de gemeente,
dus het is geen hang terug naar het
verleden dat we weer een eigen
gemeente willen zijn”, grapt Lucassen.
De organisatoren van deze avond
was het team van Stichting 7VNTY7,
dat het OMG-festival organiseert. Zij
hebben vorig jaar de eerste editie van
dit festival gehouden in Kronenberg en
in juni 2014 volgt de tweede editie.
Sjors Zanders en Jacky Relouw gaven
tijdens de bijeenkomst een uitgebreide
uitleg over hoe het festival tot stand
is gekomen. “Voor ons staan er tijdens
het festival drie dingen centraal. Dit zijn
kwaliteit, verbintenis en beleving.” De
jongens gaven ook aan dat ze het liefst
met lokale ondernemers samenwerken.
“Ook al kost dit meer dan ondernemers buiten de regio. Op deze manier
kun je wel een band opbouwen en kunnen ze met ons meegroeien.” Tijdens
de uiteenzetting werd ook uitgebreid
stilgestaan bij de maatschappelijke
functie, het ﬁnanciële plaatje en bij de
sterke en zwakke punten van OMG.
Wouter Janssen van 7VNTY7 gaf
een uitgebreide uitleg over het gebruik
van sociale media door de organisatoren. “Social media is het belangrijkste communicatiemiddel. Ik raad de

ondernemers ook allemaal aan Google
+ te nemen. Dit is booming en zorgt
ervoor dat je eerder gevonden wordt
op Google.”
“Het verhaal van deze jongens is
echt hartverwarmend. Dat mensen bijeen kunnen komen en zoiets tot stand
kunnen zetten is uniek”, zegt gastspreker Jan Smeets over de presentatie van
OMG. Smeets is de grote man achter
Pinkpop en medeoprichter van het
festival. “De basis van Pinkpop bestaat
uit de drie P’s. Podium, popgroep en
publiek. Meer hoeft het eigenlijk niet te
zijn. Vanuit de zaal is er veel interesse
voor Smeets. Zo worden er vragen
gesteld over het eten en drinken op het
terrein, de beveiliging, de bezoekers,
verschillende artiesten en natuurlijk
de Rolling Stones. Smeets: “Ik praat
over veel dingen, maar nooit over de
kosten van een artiest. Dat is gewoon
not done en het management van de
desbetreffende artiest vinden het ook
alles behalve leuk.”
Voor de rest beantwoord Mister
Pinkpop alle vragen vanuit het publiek.
“De Stones heb ik, dus nu moet ik
eigenlijk ook een Beatle hebben”, grapt
Smeets op de vraag welke artiest hij
graag nog wil hebben. “Paul McCartney
en Neil Young lijken me fantastisch”,
besluit Smeets zijn anekdotes.

Ad ve rtorial

Al veertig jaar werken
aan kwaliteit
Kruytzer Optiek en Optometrie in Horst bestaat 28 maart precies 40 jaar. Ron Kruytzer kijkt samen met zijn
dochter Margo, die vorig jaar het bedrijf van hem overnam, terug.

toestelprijs:
95*

 29.

Samsung
Galaxy S4
16GB

nu 2 jaar 34.-

 28.-/mnd

100 min + onbeperkt sms + 200 MB

FEB
2014

keuze uit alle netwerken:

Horst
Venray
Venlo

Kerkstraat 18 | 077 3987648
Schoolstraat 18 | 0478 512498
Klaasstraat 42 | 077 3518196

horst@novocom.nl | www.novocom.nl

Novocom

informeer naar onze openstaande vacature!

*Na cashback van 100.- van Samsung

ik ben op
zoek naar een
hele goede deal

“Door de jaren heen is er veel veranderd. Vroeger
was het een bril met vaak het recept van de oogarts.
Dat recept was heilig, mocht eigenlijk niet gecontroleerd
worden.” Margo: “Tegenwoordig is het een volledig
pakket waarbij de nadruk ligt op oogzorg. De gezondheid
van het oog staat centraal. Door onze gedegen
oogonderzoeken is de relatie met de oogartsen in de
regio heel goed geworden. De onderzoekstechnieken zijn
modern en professioneel geworden en daarin gaan wij
steeds heel vooruitstrevend te werk. Dat is ook terug te
zien in de uitgebreide en eigenzinnige collectie (zonne)
brillen. Tegenwoordig is de bril een echte eyecatcher en
onderdeel van je uitstraling. Dat was veertig jaar geleden
niet het geval.”
Margo: “Bovendien is het raadzaam dat mensen
boven de veertig jaar regelmatig hun ogen laten
controleren. Dit om in een vroeg stadium oogziektes

op te kunnen sporen. Het oog vertelt ons veel over de
fysieke gesteldheid, het staat in verbinding met de
organen in het lichaam.”
Jubileumactie voor de klanten
Om de memorabele datum niet ongemerkt voorbij
te laten gaan, bedachten ze een ludieke actie. Margo:
“We weten uit ervaring dat sommige klanten zorgvuldig
hun facturen bewaren. We zijn daarom op zoek naar de
oudste factuur of bril- of lensopdracht. Deze mogen tot
vrijdag 28 maart tot 16.00 uur ingeleverd worden en de
winnaar ontvangt een waardecheque van 200 euro.”

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeroptiek.nl
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A-merken voor Outlet-prijzen

Tegel & Sanitair Outlet Tienray
breidt assortiment verder uit
Voor een compleet nieuwe badkamer, tegels in de woonkamer of laminaat op de overloop kon u al geruime tijd terecht bij Tegel & Sanitair
Outlet Tienray B.V. aan de Spoorstraat 61 in Tienray. “Vanaf 2014 breiden wij onze showroom uit met buitentegels, plafonds, pvc vloeren en een
groot assortiment keramisch parket,” vertelt eigenaar Andy van de Port.

Ook online te vinden!
In de showroom van ruim 2.500 m² kunt
u de producten niet alleen bekijken, maar
ook aanraken en vooral ervaren. “De aankoop
van tegels en sanitair doe je niet elke week.
Als je dan kiest voor A-kwaliteit, waarom
zou je dan meer betalen als het ook stukken
voordeliger kan?” aldus Andy. Natuurlijk heeft
Tegel & Sanitair Outlet Tienray B.V. ook een
eigen website. De ervaring leert immers dat
potentiële kopers eerst op internet gaan kijken
en vergelijken, voordat ze tot de koop overgaan.
Op www.tegel-outlet.com vindt u mooie
en bekende merken, zoals Villeroy & Boch,
Hansgrohe, Geberit, Mosa en Artiostea, tegen
zeer voordelige prijzen.
Jubileumweekend
“Kom op 4,5 & 6 april naar Tienray en vier
het vijfde jubileumweekend samen met ons
mee onder het genot van een kopje kofﬁe en
een verse wafel. Laat u verrassen door mooie
jubileumacties, waarvoor u de website én
Facebook-pagina in de gaten moet houden,”
benadrukt Andy. Onder de naam tegeloutlet.com
is het bedrijf sinds een tijdje ook actief op dit
sociale medium. Andy houdt de Facebook-pagina
up-to-date door geregeld foto’s en acties met
de community te delen. “Zo loopt er nu een Like
& Share actie waarbij je een regendouche kunt
winnen. Zoiets zullen we vaker ondernemen.”
www.tegel-outlet.com : A-merken voor
Outlet-prijzen!

Met het verder uitbreiden van haar assortiment
buitentegels, speelt Tegel & Sanitair Outlet
Tienray B.V. in op de behoeften van de klant.
“We merken dat hier steeds meer vraag naar is.
We gaan keramische tegels van twee centimeter
dik leveren, welke uitermate geschikt zijn voor
buiten. Deze tegels zijn kleurvast en niet krasgevoelig in tegenstelling tot echte natuursteen of
een betontegel.

De keramische tegels kan men buiten in de specie
verwerken, zwevend op stelvoeten plaatsen of
gewoon in zand of kiezel leggen,” aldus Andy.
Keramisch parket
Naast de groeiende vraag naar keramische
buitentegels, wordt ook het keramisch parket
steeds geliefder. Deze tegels in houtmotief zijn
volgens Andy niet van een echte houten vloer te

onderscheiden. “We hebben nu ook keramisch
parket tot drie meter lang. Het vergt weinig
onderhoud, want je hoeft het niet te schuren of
oliën.
Daarnaast is het uitermate geschikt met
vloerverwarming, wat bij hout niet altijd gaat.
Keramisch parket heeft een natuurlijke en warme
uitstraling, waarom zou je nog een echte houten
vloer aanschaffen?” stelt Andy.

Spoorstraat 61, Tienray
I: www.tegel-outlet.com
E: info@tegel-outlet.com
T: 0478 - 69 12 12

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese t nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 20 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

1 april 1989 - 1 april 2014 • 8 maart 1974 - 8 maart 2014
Op 1 april 2014 is het 25 jaar geleden dat wij gestart zijn met begrafenis-en crematieonderneming Theo Arts
V.O.F. te Horst en Venray.

AUTOBEDRIJF

Op 8 maart 2014 was het 40 jaar geleden dat wij in het huwelijksbootje zijn gestapt.
Wij willen u van harte uitnodigen, beide jubileums met ons te vieren met een receptie op
vrijdag 4 april 2014 van 18.00 tot 19.30 uur in het Parkhotel, Tienrayseweg 2 te Horst.

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

Open Dag
Ook bent u van harte welkom op

Horst, Venrayseweg 104, 5961 AJ

onze Open Dag in Uitvaarthuis
Theo Arts aan de Nijverheidsstraat 4

Theo en Anny Arts-Rutten

te Horst op zondag 6 april 2014

Mischa en Nicolien

van 10.00 tot 17.00 uur.

Gijs en Eva

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

10
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Tweemaal feest voor begrafenis- en
crematieonderneming Theo Arts
Begrafenis- en crematieonderneming Theo Arts, opgericht door Anny en Theo Arts-Rutten, bestaat op 1 april
25 jaar. Vrijdag 4 juli houden zij om die reden en omdat zij dit jaar veertig jaar getrouwd zijn een receptie in het
Parkhotel in Horst van 18.00 tot 19.30 uur.
Op 1 april 1989 begonnen
Anny en Theo aan de keukentafel in
hun toenmalige woning in Horst met
de begrafenis- en crematieonderneming Theo Arts. Met vestigingen in
Horst, Venray en Nieuw Bergen hebben
ze deze onderneming ﬂink uitgebreid.

“In de 25 jaar dat de
begrafenisonderneming bestaat,
hebben zich veel veranderingen
voorgedaan in het uitvaartwezen,”
constateren Anny en Theo. Zo willen
steeds meer mensen gecremeerd
worden en neemt de behoefte aan

een kerkelijke uitvaart af. Daarnaast
zijn de mensen mondiger geworden
en maken ze meer gebruik van
de mogelijkheden om initiatief te
nemen en bijvoorbeeld zelf de tekst
van de rouwbrief en advertentie te
schrijven.

Negen glastuinbouwbedrijven Horst aan de Maas

Kom in de Kas
Hoe groeit een paprika, wanneer krijgt een aardbei zijn rode kleur en welke kleuren hebben gerbera’s? Het
antwoord op deze en nog veel meer vragen is te vinden tijdens het Kom in de Kas evenement op zondag 6 april.
Van 11.00 tot 16.00 uur zijn negen glastuinbouwbedrijven in Horst aan de Maas open voor publiek.
Kom in de Kas wordt dit jaar voor
de 37e keer georganiseerd. Bedrijven
in America, Meterik en Horst openen
tijdens deze speciale open dag voor de
glastuinbouw hun deuren voor publiek.
Hierbij staat niet alleen kijken, maar
ook ruiken, proeven en ervaren op het
programma. De tuinders verzorgen
rondleidingen over hun bedrijf en laten
zien waar de producten die thuis in de

koelkast liggen nu eigenlijk vandaan
komen. De negen bedrijven in de regio
Horst aan de Maas zijn een mooie
verdeling tussen groente-, bloemen-,
en plantenbedrijven. Zowel moderne
bedrijven als kleinschalige familiebedrijven doen mee aan het Kom in de
Kas evenement. Een speciale ﬁets- en
autoroute brengt bezoekers in Horst aan
de Maas van het ene bedrijf naar het

andere bedrijf. Behalve rondkijken in de
kassen, zijn er ook allerlei activiteiten
voor kinderen. Zo kunnen zij aan de slag
met de Kom in de Kas producten, door
bloemschikken, zelf een plantje op te
poten of een gezonde snack te maken
van groente. Voor meer informatie en
voor een lijst van de deelnemende
bedrijven in Horst aan de Maas, kijk op:
www.komindekaslimburg.nl

Steeds meer uitvaartcentra hebben
zich aangepast aan de tijd en zo ook
Anny en Theo. In 2011 realiseerden
zij een modern uitvaartcentrum,
genaamd uitvaarthuis Theo Arts, aan
de Nijverheidsstraat in Horst. Onder
één dak is hier een aula voor de
afscheidsdiensten of avondwake, een
ruimte voor afscheidsbezoek te vinden,
maar ook de kantoren, opslag voor
kisten en garages voor rouwauto’s.

Anny en Theo zijn erg trots op
hun onderneming. “Hopelijk mogen
wij het vertrouwen dat veel mensen
in de loop der jaren hebben getoond
ook in de toekomst ontvangen”,
aldus het echtpaar. Naast het
jubileum voor hun onderneming,
is de receptie op 4 juli ook ter ere
van het feit dat het 8 maart veertig
jaar geleden was dat zij in het
huwelijksbootje stapten.

Ladies Experience

Ladies Night
Joy Arts van BeautyNjoy in Horst en Yvonne Aben van Bags & Beautiful
uit Venray organiseren op vrijdag 18 april vanaf 19.00 uur een Ladies
Xperience in het Parkhotel in Horst.
De dames kenden elkaar al
enkele jaren en besloten hun
krachten te bundelen. In november
organiseerden zij een eerste ladies
night in Merselo. Vanaf 19.00 uur
worden bezoeksters verwelkomd met
een welkomstdrankje. Tijdens de
avond worden goodiebags verloot.

In dertig stands presenteren
exposanten hun aanbod van damesproducten op gebied van gezelligheid, beauty, wellness, trends en
demonstraties. Daarnaast worden de
bezoeksters getrakteerd op hapjes en
muziek. Voor meer informatie, mail
naar yvonne@bagsandbeautiful.nl

Hotraco Group BV
In verband met drukte heeft Hotraco een tijdelijke vacature vacant.

Receptioniste (m/v 24-32 uur)
(periode april t/m oktober 2014)
Ben jij een proactieve receptioniste en wil je graag werken binnen een
internationale omgeving?
Functie:
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gehele Hotraco organisatie. Je verricht diverse administratieve en secretariële
werkzaamheden, zoals telefoonbehandeling, het voeren van correspondentie, gasten aanmelden, afspraken plannen en postverwerking. Daarnaast
houd jij je bezig met het controleren van urendeclaraties, administratief
ondersteunende werkzaamheden en het beheren van de kantoorvoorraad.
Proﬁel kandidaat:
Je bent een enthousiaste en representatieve ondersteuner met een handson mentaliteit. Je heb ervaring met het bedienen van een telefooncentrale
met meerdere lijnen (11). Je neemt graag initiatief, je ziet het werk liggen
en je bent communicatief zeer vaardig. Daarnaast kun je snel schakelen
tussen diverse werkzaamheden, ben je stressbestendig en houd je van
plannen en organiseren.
Wij bieden:
Een afwisselende baan binnen een interessante en internationale werkomgeving. Een tijdelijke functie voor 24-32 uur per week met in de toekomst
wellicht mogelijkheid tot verlenging. Salariëring is in overeenstemming
met de zwaarte van de functie. Goede arbeidsvoorwaarden volgens CAO
voor het Metaalbewerkingsbedrijf.
Vereisten:
Een afgeronde secretariële of administratieve mbo opleiding, 1-5 jaar
relevante werkervaring. Uitstekende beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met begeleidend schrijven
sturen naar Hotraco Group BV t.a.v. Mevr. E. Dorssers, postbus 6086,
5960 AB te Horst of per e-mail: e.dorssers@hotraco.com.
Voor aanvullende informatie over de functie kunt u contact opnemen met
Mw. E. Dorssers telefoon 077 - 327 50 00 of per e-mail. Meer informatie
over Hotraco Group BV kunt u vinden op www.hotraco.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!
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Rode Loper Koopzondag

‘Palmbomen voor een zomers sfeertje’
Cecile van Well wordt de laatste hand
gelegd aan de kleding en kapsels van
de modellen. Na de eerste show is
Van Well tevreden. “Het ging goed. Ik
ben blij dat het niet regent”, zegt de
onderneemster. “Deze editie is qua
opzet hetzelfde als voorgaande Rode
Loper Koopzondagen. Wel hebben we
het geheel extra aangekleed met verschillende planten. Palmbomen zorgen
toch voor een zomers sfeertje.” Volgens
Van Well zijn print en kleuren deze
seizoenen in. “Zo kunnen je denken
aan roze en mintgroen.” Patty Kleeven

De zevende editie van de Rode Loper Koopzondag in het centrum van Horst vond plaats op zondag 23 maart.
Verschillende ondernemers lieten de trends van aankomende lente en zomer op het gebied van mode en lifestyle
zien. Dit alles gebeurde op de 350 meter lange rode loper.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

van Happy Hair vertelt dat voor jongens
een kort kapsel met een kuif en voor
meiden stoere kapsels met vlechten of
krul in is.

Geen spijt
Mevrouw Cox uit Horst heeft
genoten van de show. “Ik vond het leuk
om al die modekleuren te zien. Ook de
schoenen en brillen zagen er leuk uit.”
Voor mevrouw Cox is dit de eerste keer
dat ze de show ziet. “Zo zijn we toch
even buiten. We hebben er absoluut
geen spijt van.”

Aanmelden Ondernemersprijs 2014
Kandidaten voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2014
kunnen zich tot 1 juni aanmelden. Daarna gaan de selectiecommissie en
de jury aan de slag om de winnaars aan te wijzen.

De muziek van Adele knalt uit de
speakers als de mensen langzaam
toestromen en verschillende winkels
induiken. Wat gelijk opvalt, zijn ﬁguren
uit Star Wars die over de rode loper
marcheren. Deze horen bij de vandaag
geopende Star Wars-winkel van Mark
Nabben. “Om 12.00 uur zijn we open

rode loper op, waar de eerste van drie
shows zo gaat beginnen. Ook Lidy uit
Spanje, die oorspronkelijk uit Lottum
komt, staat met haar neefje en nichtje
te kijken. “Het is de eerste keer dat ik
kom kijken nar de show. En natuurlijk
ook om lekker te winkelen”, lacht Lidy.
In de Top Jeans Shop van organisator

gegaan. We vonden de Rode Loper
Koopzondag daar een mooie gelegenheid voor. Het is een leuke activiteit”,
zegt Nabben. Zijn website liep zo goed,
dat Nabben het aandurfde om een
winkel te open. Dit onder toeziend oog
van karakters uit de ﬁlms. Intussen
zoeken de mensen een plekje langs de

Stichting Ondernemersprijs Horst
aan de Maas reikt op donderdag
20 november de jaarlijks toe te
kennen Ondernemersprijs uit. Tijdens
diezelfde bijeenkomst wordt ook de
Jo Janssen Prijs uitgereikt.
Ondernemers kunnen zichzelf
aanmelden, maar bijvoorbeeld ook
het bestuur van de ondernemersverenigingen, belangenorganisaties,
banken, accountants, dorpsraden

Tuinbewerking

KOM NAAR ONZE

met de Ferrari’s van Lozeman Tuinmachines

V.I.P.
AVOND

Bij aankoop van
een outﬁt maakt
u kans op een
make-over met
fotoshoot *

Met de multifunctionele 2 wielige
tuintractoren van Ferrari kunt u elke klus
in de tuin aan: freesen, ploegen, maaien,
verticuteren,vegen, slechts een greep uit de
vele mogelijkheden van deze machine.
vanaf:

of gemeentes kunnen kandidaten
voordragen.
De Ondernemersprijs is gericht
op alle ondernemers, van groot tot
klein, uit de industrie en de horeca,
uit de agrarische- en de toeristische
sector en uit het midden- en
kleinbedrijf.
Voor de selectiecriteria en het
aanmeldingsformulier, kijk op: www.
ondernemersprijshorstaandemaas.nl

€ 1.845,-

(*bij besteding
vanaf €100,-)

ex. btw.
( Ferrari 310 )
( excl. frees )

DINSDAG 1 APRIL

van 19.00
tot 21.30 uur
Lozeman Tuinmachines Lottum, Markt 14, 5973 NR Lottum
tel: 077-4632341 e-mail: lottum@lozeman.nl www.lozeman.nl

Zondags
genop9-17enUudr
va

Spoorstraat 1, Tienray T. 0478-691271 www.modehuiscruysberg.nl

Phalaenopsis orchideeën
Alle kleuren, 3 takken! Vol knop en bloem p.st. 10,99

Fruitbomen alle soorten
Laag- en hoogstam, zuil-, balkon-, patio- of leifruit

Dahlia

knol
Keuze uit 82 soorten en kleuren

p.st. 1,69

Thuja ‘Smaragd’ met kluit
Alle maten; 80-200 cm. Supermooi!
Openingstijden:
Ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
Za. 8.00-17.00 uur
Zo. 9.00-17.00 uur

Velden, Vorstweg 60
Tel. 077 4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Bodembedekkers
Keuze uit 25 soorten

6 stuks in tray
8,99

6,99
-20%
0,99
-20%
5,99

Aanbiedingen geldig t/m 1 april 2014 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!

6-pack

opinie

12

Wat
zeg je?
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Waar staat jouw woonplaats om bekend?

‘Het bourgondische, Limburgse
vlaai en asperges’

De vele recreatiemogelijkheden in Horst aan de Maas, dat is waar deze gemeente om
bekend staat. Dat is althans de mening van 49 procent van de inwoners. Ook de (winkel)centra
en evenementen in deze gemeente scoren hoog. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
publiekstrekker. Tienray is volgens de
Horst aan de Maas staat om veel
mensen voornamelijk bekend als Klein
zaken bekend. Zo zijn inwoners van
Lourdes en om
Melderslo trots
‘Het prachtige sportpark in
haar historie.
op hun Museum
Swolgen’
Grubbenvorst
De Locht, staat
heeft een aantal
voor Americanen
‘De verbondenheid en
dingen waar
Rowwen Hèze
gemeenschapszin in Sevenum’ ze bekend om
op nummer
één en zijn
‘De ijssalon in Grubbenvorst’ staat, zoals de
aspergeteelt,
de mensen in
de populaire ijssalon in het dorp en de
Swolgen heel blij met hun sportpark.
megastal.
De molen in Meterik is ook een goede

25%

Ook
presentator
Twan Huys
en de
(voormalige)
band
Heideroosjes zijn
goede ambassadeurs
voor deze gemeente. Zeg
je Lottum dan zeg je rozen, net
zoals Griendtsveen bijna synoniem
staat voor de Bokkenollen. Niet alles

26%

waar onze gemeente
bekend om is, is
echter positief.
Zo vindt één
inwoner dat
Horst vooral
bekend staat
om het slecht
onderhouden
groen en
het dure
afvalbeleid en
Evertsoord om het
feit dat het niet meer
levensvatbaar is. Een inwoner
van Melderslo vindt het debacle
rondom de verlieslijdende Floriade

49%

een niet zo positieve boodschap naar
de buitenwereld. Gelukkig zijn er ook
zaken waar we als inwoner van Horst
aan de Maas wel blij mee kunnen zijn.
Zoals het gratis kunnen parkeren en het
verenigingsleven.
Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl
Top 3:
jUbkY[YfYWfYUh]YjccfhcYf]gh
jUbkY[YVY_YbXYYjYbYaYbhYb
jUbkY[Y\YhWYbhfia

Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en 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. Er worden
geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectiﬁcatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Macht en onmacht van de politicus (6)
Duidelijk is dat het verlies van het CDA in Horst aan de Maas vooral
veroorzaakt is door kiezers die geen intensieve veehouderijen willen. Toch
krijgen we een college van dezelfde samenstelling. Als PvdA en Essentie
een college met het CDA hadden willen voorkomen, hadden ze na de
uitslag direct moeten overleggen met de SP en D66. Om gezamenlijk de
strategie te bepalen. Dat gebeurde niet. Evenals Pontius Pilatus kunnen zij
nu, verlost van de SP, hun handen in onschuld wassen.
Door uit eigen kring snel een
(bekende) informateur te vragen,
heeft het CDA opnieuw de regie
in handen gekregen. Niet CDA-

lijsttrekker Bob Vostemans, maar de
informateur zal de ﬁnale conclusies
trekken. Zo houdt ook Vostermans
schone handen. Het CDA krijgt opnieuw

drie wethouders. Inclusief ruimtelijke
ordening.
Opmerkelijk is dat op facebook
ook gemeentelijke thema’s onder de
noemer gebracht zijn van PVV items.
Zoals die over de buitenlanders. Dat
blijkt niet zo toevallig nu, al direct na
19 maart, Geert Wilders de kiezers
opnieuw tegen hen heeft opgezet. Nu
gebeurt dat aan de vooravond van de
verkiezing van het Europese Parlement
op 22 mei.

Met medewerking van:

open dag

diuto
ritueelbegeleiding

6 april a.s.
van 10.00 uur tot 17.00 uur
Gertie Mooren
Rouwdeskundige

Uitvaarthuis Theo Arts
Nijverheidsstraat 4 in Horst

Engelenwaden

In de fase van de gemeenteraadsverkiezingen kwam ik op facebook
ene Ger H. uit Sevenum (geen familie
van de lijsttrekker van Essentie) tegen,
die zonder enige terughoudendheid,
hardwerkende verpleegkundigen in
onze verpleeghuizenhuizen van ernstige nalatigheid betichtte. Hij schreef:
“Onze ouderen, die ons land en ons
sociaal stelsel hebben opgebouwd,
zitten halve dagen in de stront, terwijl
onze medelanders gebruik maken

van ons mooie sociale stelsel.” Een
geliefd PVV-thema. Verwezen werd
naar een uitzending van Achter het
nieuws. Deze documentaire ging
echter over uitbuiting van buitenlandse arbeiders. Over onderbetaalde
sloebers die zelfs een spotgoedkope
ziektekostenverzekering aangesmeerd
hadden gekregen, die volkomen
ontoereikend bleek .
André de Bruin,
Sevenum
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Bespreking Poll week 11

De natuur hoort een onderwerp op ieders agenda te zijn
De natuur hoort een onderwerp op ieders agenda te zijn. Dat was de stelling die we u twee weken geleden voorlegden. Bijna vier op de vijf inwoners
van Horst aan de Maas was het hiermee eens. Slechts 21 procent vond dit
onzin. Aanleiding voor de stelling was het groendebat, waar de politieke partijen van Horst aan de Maas voor de gemeenteraadsverkiezingen aan deelnamen. Vraagstukken die betrekking hadden op natuur kwamen aan de orde. De
meeste mensen vinden het goed dat de politiek zulke vraagstukken op haar

agenda heeft staan. Als er bepaalde zaken niet bij de wet worden geregeld,
wordt er niets aan gedaan. We kunnen zwerfafval wel veroordelen, maar pas
als er boetes worden uitgedeeld gaan mensen er op letten. Pas op het moment
dat het wettelijk niet meer mag, kunnen er maatregelen worden genomen. Eén
op de vijf stemmers vindt het onnodig om zo nadrukkelijk over natuur te praten
en er politiek mee bezig te zijn. Wellicht zien zij liever dat andere onderwerpen
de aandacht van de mensen krijgen.

Ik wil invloed uitoefenen over de te vormen coalitie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Het CDA verloor twee
zetels en de SP won er twee. De overige partijen hebben hun zetels weten te
behouden. De zetels zijn verdeeld en de volgende stap is aan de grootste partij
CDA om bij de overige partijen te informeren naar een mogelijke coalitie. De
partij heeft voormalig wethouder en CDA-kopstuk Leon Litjens gevraagd om deze
gesprekken te voeren. Van dit gesprek lezen we de resultaten in de verschillende
media. Maar hoe zou het zijn als deze openbaar zou zijn.
In een speciaal ingerichte zaal kunnen belangstellende burgers zien hoe de
verschillende partijen het gesprek met elkaar aangaan. Wat zijn de overeenkom-

sten en wat zijn de struikelblokken? Zijn deze onoverkomelijk? Als de politieke
partijen in het openbaar deze gesprekken voeren, dan kan iedereen dit proces
volgen en ongetwijfeld aan de microfoon zijn mening laten horen.
De zetels zijn verdeeld en de burger moet het vertrouwen hebben in een
informateur en later formateur om de coalitie tot een goed einde te brengen.
De voorgaande jaren heeft onze gemeente ook een werkbaar bestuur gehad.
Toehoorders zullen dit proces alleen maar vertragen, waardoor de besprekingen
langer zullen duren. Ik wil invloed uitoefenen over de te vormen coalitie. Wat
vindt u?

Uitslag vorige week (week 12) > Toename aantal dassen is een verrijking > eens 65% oneens 35%
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Bronboringen & Bronbemalingen

Spelen, (jonge)
dieren knuffelen
en meer!

www.bekro.nl

;\PUILYLNLUPUNZ
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Pret
ng
voor jod
en ou

en alle toebehoren zoals:
slangen Q snelkoppelingen Q
Q sproeiers Q kleppen Q buizen Q
Q

Noordsingel 35 Horst QT 077 398 18 27

De grootste in tuinplanten, groenteplanten, sier-fruit-leibomen in de regio
De scherpste prijzen door eigen teelt, zomaar 40-50% goedkoper en top kwaliteit!
Zie voor prijzen www.plantencentrumvandenbeuken.nl

ACTIE
leilinde plataan
5 etage stam 180 cm
totaal 400 cm hoog
in pot voor € 39,95

ACTIE
vaste planten en
bodembedekkers,
veel soorten
v.a. € 0,85

ACTIE
hortensia’s en div.
heesters voor
€ 1.95 per stuk

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13
.00 uur gesloten

2 ha groot en overdekt,
groenteplanten selectie
voor de particuliere tuin

Verbouwd!
Nu overdekt.

pootaardappelen, uien, zaden
(van Custers over genomen)
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

Vliegen
Tijdens het sportgala in
’t Gasthoês in Horst zijn de
zusjes Anne en Fieke Reijntjes
uitgeroepen tot Sporter van
het jaar 2013. Tijdens een
goed bezocht evenement nam
Anne de onderscheiding in
ontvangst en was Fieke helaas
niet aanwezig. Zij zat voor een
training in London.
De jonge zusjes Reijntjes
beoefenen een sport waar ik
weinig van af weet: raften. Met
een aantal medesporters zitten
ze in een raft, varen de rivier af
en proberen behendig de kracht
van de natuur te trotseren. Het is
absoluut niets voor mij, maar als
ik tussen deze dames mag
plaatsnemen, dan zal ik het
zeker overwegen.
Om een beetje in conditie en
vorm te blijven, sleep ik mijzelf
weleens naar de sportschool. Het
is niet echt noemenswaardig,
want mijn vriendin heeft gelijk
als ze zegt dat ik het duurste
abonnement van de sportschool
heb: maandelijks de volle mep
betalen en hooguit twee tot drie
keer binnenstappen. Zelfs een
telefoongesprek afkomstig van
mijn alle charmantste
sportinstructrice Linda wil er nog
steeds niet voor zorgen dat ik na
een lange werkdag ook nog
eens in de sportschool mijn
beste beentje voorzet.
Vroeger was dat wel anders.
Mijn beste vriend en ik waanden
ons als destijds zeer bekende
wielrenners Frans Maassen en
Erik Breukink op de wielerﬁets
door de Zuid-Limburgse heuvels.
Na een dagje ﬁetsen op een
uitdagend parcours, plofte ik
moe en voldaan op de bank. Op
mijn basis- en middelbare school
in het Belgische ‘s-Gravenvoeren
was ik tijdens de lessen turnen,
zoals de Belgen een
gymnastiekles noemen, erg
goed in verspringen, sprinten en
korte loopafstanden. Ook tijdens
zwemlessen was ik met de
borstcrawl een rappe. Zet mij
aan de start van een
sprintnummer en de
concurrentie had het nakijken.
Ze noemde mij niet voor niets de
Vliegende Hollander, toen...
Herman

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
27 maart 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Naderende vakantieperiode

Aanpassingen

Extra avondopenstelling Tijdelijke afsluiting rotondes
burgerzaken
Dit jaar heeft afdeling Burgerzaken weer extra avondopenstellingen in aanloop naar de vakantieperioden. Voorafgaand aan de meivakantie is de afdeling Burgerzaken open op donderdag
10, 17 en 24 april van 16.00 uur tot 20.00 uur. Daarnaast zijn er nog extra avondopenstellingen
op donderdag 3, 10 en 17 juli van 16.00 – 20.00 uur.
Voor de procedure rondom het aanvragen
van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart kunt u kijken op de gemeentelijke
website.
Hier staat precies wat u mee moet nemen en
wat de prijzen zijn.
Afspraak maken
Wist u, dat u ook buiten de vrije inlooptijden
op afspraak terecht kunt?
U kunt deze afspraak zelf via de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl)
inplannen.

Heeft u op het moment, dat u deze afspraak
wilt maken, geen computer ter beschikking;
geen probleem.
Bel naar het gemeentehuis (077 - 477 97 77)
en onze medewerker zal graag voor u deze
afspraak reserveren.
Document klaar?
U kunt op de website bekijken of het door u
aangevraagde paspoort of Nederlandse
identiteitskaart klaar ligt.

In onze gemeente liggen diverse rotondes met ieder haar eigen regels. Dit is door de jaren
heen zo gegroeid. Voor de veiligheid van weggebruikers wordt landelijk nagestreefd om overal
GH]HOIGHUHJHOVWHKDQWHUHQ'LWKRXGWLQGDW¿HWVHUVRSURWRQGHVELQQHQGHEHERXZGHNRP
voorrang hebben. Op de rotondes buiten de bebouwde kom hebben automobilisten voorrang.
Dit betekent dat acht rotondes binnen onze gemeente aangepast worden.

In week 15 wordt gestart met de werkzaamheden aan de rotonde op de AmericaansewegWestsingel. De rotonde wordt een week afgesloten. Het verkeer wordt via borden omgeleid.
De rotonde in de Horsterweg in Sevenum wordt
twee dagen (donderdag en vrijdag) afgesloten.
Deze afsluiting heeft geen gevolgen voor het
doorgaande verkeer.
In week 16 wordt de rotonde gelegen in de
Venloseweg in Horst aangepakt. Ook hiervoor
geldt een afsluiting van een week en een omleiding die met borden wordt aangegeven. Voor
de rotondes in Grubbenvorst; Kloosterstraat,
Baersdocklaan en Burg. Cremersstraat geldt

een afsluiting van twee dagen op donderdag en
vrijdag. De rotondes blijven hier vrijwel geheel
toegankelijk en het centrum van Grubbenvorst
blijft bereikbaar.
De twee rotondes op de Meterikseweg worden
aangepast wanneer ook het groot onderhoud
van de Meterikseweg gaat plaatsvinden. Naar
verwachting is dit medio mei.
Bij de tijdelijke afsluiting van rotondes wordt het
verkeer via borden omgeleid. Dit betekent dat
op sommige wegen de verkeersdrukte tijdelijk
toeneemt. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Alle verkeersmaatregelen treft u ook aan op de
website van Horst aan de Maas.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over mensen. Dit
kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn, een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere manier helpen, er voor
elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Mertens geeft inhoud aan werkgeversdienstverlening

‘Erbij horen hoeft niet zo moeilijk te zijn’
Ruud Baltussen werkt op de administratie van Mertens. Een gewaardeerde collega, als je het zijn collega’s vraagt. Ruud heeft in het jaar 2000 zelf actie ondernomen om bij Mertens aan de
slag te gaan. Tot nu toe nog niets aan de hand zou je zeggen. Toch is er iets bijzonders.

Ruud is namelijk lichamelijk gehandicapt,
terwijl zijn geest prima functioneert. De
reguliere dagbesteding was daarom niet aan
hem besteed. Hij zocht verantwoordelijkheid
en werkzaamheden die daar bij pasten. Uit
gesprekken bij Mertens ontstond een klik en
van daaruit een bijna vanzelfsprekende werkrelatie. Een situatie die nu al zo’n dertien
jaar bestaat. Tot wederzijdse tevredenheid.
Wat nu met een mooie term ‘werkgeversdienstverlening’ heet, ging toen eigenlijk
‘vanzelf’. ‘Het hoeft niet zo moeilijk te zijn’,
aldus Ruud Baltussen.

Vanzelfsprekendheid
Voor een bedrijf als Mertens is de maatschappelijke betrokkenheid heel vanzelfsprekend.
Uiteraard spelen bedrijfsmatige en economische motieven een rol, maar bijna altijd kun
je met creativiteit en inzet een win-winsituatie
creëren. Behalve Ruud Baltussen, die destijds
zelf initiatief heeft ontplooid, werken bij Mertens
ook Geert Geurts en Ivan Nefkens. Nog twee
voorbeelden van hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen en werkgeversdienstverlening heel vanzelfsprekend kunnen worden
ingevuld.

Dichterbij. Na een hele korte uitstap bij een
andere werkgever was hij in mei 2001 weer
terug bij Mertens. En nog steeds, twee dagen per week van ongeveer 6 uur, is hij onmisbaar in het magazijn. Ivan is de absolute
nummer één in praten en werken tegelijk.
Als muzikant in de Boemboxband en zanger
van het duo Ivan en Frank heeft hij ook wel
eens opgetreden tijdens personeelsfeesten
van Mertens. Hij is volledig op zijn plek in
het magazijn. Met zijn eigen mobieltje stuurt
hij een berichtje naar Sander, om te melden
dat er weer een klus geklaard is.

Erbij horen
Anita Janssen, HR manager bij Mertens,
benadrukt de vanzelfsprekendheid van Ruuds
aanwezigheid: ‘Ruud hoort er gewoon bij.
Twee middagen per week voert hij zijn taken
op de administratie uit. Van zijn collega’s wordt
af en toe gevraagd het werk letterlijk naar hem
toe te brengen, maar dat levert vervolgens ook
ruimschoots resultaat op.

Seizoenkrachten en detachering
Geert Geurts werd in 2007 door de toenmalige
NLW op verzoek van Mertens naar voren geschoven als seizoenkracht. Men zocht destijds
een medewerker op tijdelijke basis en dat werd
Geert.
Zijn enthousiasme, omgang met collega’s
en inzetbaarheid op diverse plekken in het
bedrijf zorgden ervoor dat hij per 1 januari
2009 fulltime –op detacheringsbasis- in dienst
werd genomen. Nog elke dag gaat hij met veel
plezier naar zijn werk. En als er iets is, dan kan
Geert altijd terugvallen op de begeleider van
Arkant of op de begeleiding die Mertens zelf
intern heeft geregeld. Regelmatig staat hij met
Ivan samen in het magazijn.‘Geert, heb je nog
een opdracht voor me?’ vraagt Ivan hem.

Zowel Ruud als de collega’s op de afdeling
Administratie zouden niet anders meer
willen’.

Vrijwillig en zeer gemotiveerd
Ivan Nefkens heeft een nog langere historie bij
Mertens. Al in maart 2001 werkte hij er vanuit

Jobcoach en andere vormen van
begeleiding
Behalve jobcoaches of NLW/Arkantbegeleiding is er bij Mertens zelf ook
iemand die direct contact onderhoudt met
Ivan en Geert. Dat is Sander Hermans. Hij
is Business operations manager en zijn
taak is het aansturen van de afdelingen binnendienst, showroom en magazijn. ‘In Ivan
en Geert heb ik twee hele gepassioneerde
PHGHZHUNHUV:HKHEEHQHUYHHOSUR¿MW
van.’ aldus Sander.
En dat het goed gaat bewijzen ook de
gesprekken die er met Arkant en met de
jobcoach van Dichterbij een of twee keer
per jaar standaard worden gehouden.
‘Die gesprekken zijn altijd kort, omdat het
gewoon erg goed gaat. En wat ons betreft
blijft dat zo.’ Aan Ruud, Geert en Ivan
zal het in ieder geval niet liggen en aan
Mertens ook niet.
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Bekendmakingen
'HRI¿FLsOHEHNHQGPDNLQJHQYDQGHJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDV
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Broekhuizen
Veerweg 13b
Grubbenvorst
Bestemmingsplan
“Sportpark d’n Haspel”
Horst
Jacob Merlostraat 1
Tienrayseweg 28
Doolgaardstraat 10b
Hoofdstraat 3,

Torenstraat 2 en 2a
Schengweg 7
Tienrayseweg ongenummerd
Meerlo
Tienrayseweg 26
Beatrixstraat 1
Hoofdstraat 26a
Sevenum
Bestemmingsplan Woningbouw
Beatrixstraat

Steeg 76
Tongerlostraat 9
Zeesweg 30
Steeg 76
Romerweg 19
Creemerhof 3 t/m 8
Horst aan de Maas
Aanvulling Verordening
basisregistratie personen
(Verordening BRP)
vastgesteld

Afgelopen zondag opende Old–School-Toys haar deuren aan de Kerkstraat 22-A in Horst.
De openingshandeling werd verricht door wethouder Ger van Rensch. Naast de felicitaties bood hij
eigenaar Mark Nabben namens de gemeente een boeket bloemen aan.

Presentatie onderzoeksresultaten

µ$_JHOXLGHQ¿MQVWRI¶
Onderzoeksbureau Cauberg-Huygen presenteert op maandag 31 maart de resultaten van
KDDURQGHU]RHNQDDUJHOXLGHQ¿MQVWRIYDQGH$'HELMHHQNRPVWEHJLQWRPXXU
Belangstellenden zijn van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst.
Aanleiding voor het onderzoek
Vanwege klachten van inwoners heeft de
gemeente in 2013 opnieuw onderzoek laten
GRHQQDDUGHXLWVWRRWYDQJHOXLGHQ¿MQVWRIYDQ
de rijksweg A73. In 2010 was al een dergelijk
onderzoek uitgevoerd.

Deze keer is ook het aantal verkeersbewegingen op de aan- en afritten van de A73
in de gemeente in het onderzoek meegenomen.
Het bureau Cauberg-Huygen presenteert de
resultaten in de openbare bijeenkomst op
31 maart.

Kavels te koop

Bouwen in Grubbenvorst
Burgemeester Cremersstraat
Aan de Burgemeester Cremersstraat in Grubbenvorst is een kavel beschikbaar
voor de bouw van een vrijstaande woning. De kavel is ongeveer 630 m2 groot.
Voor deze kavel geldt een aangepaste kavelprijs. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst,
en is tevens te bereiken via 077 - 260 00 00 of info@startpuntwonen.nl

Wij zijn op zoek naar een

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

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

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

studenten

m/v

voor het verpakken van snacktomaten op zaterdagen en vakanties
Ben jij:
gemotiveerd, 16 jaar of ouder en wil jij 8 uur per dag werken?
Zoek jij:
afwisselend verpakkingswerk met doorgroeimogelijkheden
tot machine operator?
Neem dan contact op: Ton@westburgbv.nl
Westburg BV is een bedrijf dat langs de productie van diverse
snacktomaten is gespecialiseerd in de verwerking van de snacktomaatjes. Op zeven inpakmachines verwerken we de tomaatjes
in bakjes, zakjes, mix schaaltjes, shakers, emmertjes etc.

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Sevenum
Horsterw

meubel

Voor meer info
kijk op onze website:
www.westburgbv.nl

politiek
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

SP klaar voor het collegedeelname
Vorige week behaalde de SP een geweldige verkiezingsoverwinning.
Met een kwart van de stemmen behaalde de SP zeven zetels. Het beste
resultaat in Horst aan de Maas ooit. Ik wil alle SP stemmers enorm
bedanken voor hun stem.
De overwinning van de SP is
een duidelijk signaal van de kiezers in Horst aan de Maas. Mensen

kozen voor de menselijke maat. Voor
voorzieningen in de dorpen boven
prestigeprojecten. De kiezers gaven aan

dat het tijd is voor de SP in het college.
Komende tijd vinden de onderhandelingen voor een nieuw college plaats. Nu
de SP heeft gewonnen en het verschil
met het CDA nog maar twee zetels
is, ga ik er vanuit dat de SP ook een
serieuze kans krijgt om mee te praten.
Natuurlijk zijn er verschillen tussen CDA

en SP. Maar er zijn ook zeker overeenkomsten. En de SP wil beginnen bij de
overeenkomsten. Want zowel CDA als
SP willen sterke verenigingen, behoud
van goede zorg voor onze ouderen,
leefbare dorpen met voldoende voorzieningen, betaalbare woningen in de
hele gemeente en een eerlijke kans

voor de honderden kleine ondernemers in Horst aan de Maas. De SP
gaat optimistisch de onderhandelingen in. Ik ben er van overtuigd dat
wanneer de wil er bij alle partijen is,
we er uit kunnen komen.
Thijs Coppus
SP Horst aan de Maas

Sleutel in handen van Essentie:
doorgaan met machtspolitiek of positieve verandering?
De verkiezingen hebben één grote winnaar: SP met 40 procent winst
en 2 zetels erbij (felicitaties) en één kleine winnaar: D66 met 20 procent
winst, maar zonder extra zetels.
De CDA-informateur gaat met de
arrogantie van de macht aan de slag
om een college te vormen waarbij
alle CDA-wethoudersposten die men
waarschijnlijk beloofd heeft ook
daadwerkelijk binnen het CDA verdeeld worden. Niet het belang van de
gemeente zal voorop staan, maar de

baantjes. Let op wat er gaat gebeuren.
Maar, Essentie wilde toch per se niet
meer dan drie wethouders? Waarom
zou het CDA in het college moeten
zitten? Helemaal niet nodig. Dat zou
Essentie helemaal niet toe mogen
staan. Heeft Essentie (de zelfgekozen
wethouder van) het CDA niet afge-

droogd om het bedenkelijke optreden
bij de Hazenhorstweg en Klevar. Het
CDA zal op onnavolgbaar slimme wijze
vaststellen dat de grote winnaar SP niet
wil meewerken. Het CDA zal er niet
eens aan denken dat er heel andere en
veel betere mogelijkheden voorhanden
zijn. Als Essentie met rechte rug acteert
en inziet dat je de grote winnaar niet
zomaar op een zijspoor kunt zetten
en serieus moet benaderen, dan kiest
ze voor verandering. Dat betekent

dat Essentie het juk van de arrogante
van het CDA moet afwerpen. Heeft
Essentie dat lef? Dat is de essentiële
vraag. Als Essentie dat lef mist maakt
zij de verliezer weer de winnaar. Dat
wilden de kiezers niet! Dit CDA is de
grote verliezer en heeft het hier zelfs
veel slechter gedaan dan landelijk. Als
Essentie lef heeft en zichzelf recht in
de ogen wil blijven kijken dan neemt
ze het initiatief. Dan wacht ze niet op
de informateur. Heeft Essentie lef? Zo

ja, dan stapt meneer Hendrix naar
de SP en overlegt met de winnaar.
Open politiek, haalbaar programma.
Die samenwerking bestaat in veel
gemeentes en een provincie. Durft
Essentie de stap aan? Weg van het
CDA dat steeds kleiner wordt? De
sleutel is in handen van Essentie, de
vraag is of Essentie het lef heeft de
sleutel in het goede gat te steken.
Andries Brantsma
D66

de Maas om trots op te zijn en trots
op te blijven! Het hele team van de
PvdA Horst aan de Maas zal ook de
komende vier jaar van deur tot deur
laten zien dat uw stem de juiste was.
Samen werken aan een sterk en sociaal

Horst aan de Maas, zodat we ook bij
volgende verkiezingen op uw steun
mogen rekenen. Voor nu: bedankt.
We spreken elkaar snel! Namens de
PvdA Horst aan de Maas,
Birgit op de Laak

Kiezers bedankt
Een periode van campagne voeren kwam tot een einde op woensdag
19 maart. Dat was het moment dat de kiezer aan het woord was en zich
uitsprak. Graag wil ik namens het CDA Horst aan de Maas alle kiezers van
harte bedanken voor hun vertrouwen.
Maar liefst 6097 mensen hebben
ons het vertrouwen gegeven om de
komende vier jaren verder aan de slag
te gaan. Dit is ruim 34 procent van
alle stemmen. Met negen volksvertegenwoordigers zullen we de komende
jaren de belangen van onze inwoners
proberen te behartigen. Mooi is ook

dat al onze raadsleden rechtstreeks,
met minimaal 300 voorkeursstemmen,
gekozen zijn in de raad. Uiteraard wil
ik ook de andere partijen feliciteren
met het door hen behaalde resultaat.
Het is verder goed om te zien dat het
opkomstpercentage hoger lag dan bij
de vorige verkiezingen. Het CDA zal zich

de komende jaren onder andere sterk
maken voor leefbare dorpen, bruisende
verenigingen en een goed ondernemersklimaat. Verder zal het CDA ook
in de komende jaren zichtbaar blijven
in de verschillende dorpen en kernen.
Al onze volksvertegenwoordigers zijn
gemakkelijk bereikbaar en staan voor u
klaar. Wij gaan met energie weer verder
aan de slag en laten ons leiden door het
motto: ‘Gewoon samen doen!’
Bob Vostermans
CDA Horst aan de Maas

Bedankt voor het vertrouwen
Van 1810 naar 2043 stemmen. Onze drie raadszetels steviger in handen
gekregen en bezet met ervaren raadsleden, Roy Bouten, Richard van der
Weegen en Birgit op de Laak. Vanuit de raad en wellicht ook vanuit het
college zullen wij, samen met u, verder werken aan een sterk en sociaal
Horst aan de Maas. Een Horst aan de Maas waar de zorg hervormd wordt,
zodat deze persoonlijker en minder ingewikkeld wordt.

Een Horst aan de Maas waar
kansen op werk, voor elk talent, gezien
en gerealiseerd worden. Een Horst aan
de Maas waar agri-business hoort, als
deze goed samen gaat met een mooie
groene leefomgeving. Een Horst aan
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‘We zijn beslist geen breiclubje’
Vrouwengilde Horst vierde vorig jaar haar 45-jarig bestaan. De vereniging richt zich op het samenkomen van
vrouwen voor ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling. HALLO Horst aan de Maas sprak met bestuursleden
Annemie Craenmehr-Hesen (55) en Annemie van Gisteren (65) uit Horst.

zetten. Dat is goed voor de betrokkenheid en gezamenlijkheid.”

gezondheid, politiek en ontspanning,”
aldus huidige voorzitter Annemie
Craenmehr-Hesen. Ze benadrukt dat de
vereniging beslist geen breiclubje is.
“We zijn een actieve club. Het kaarten,
kienen voor het goede doel en de
kerstviering keren jaarlijks terug, maar
verder is het programma heel afwisselend. Er vinden boeiende lezingen en
leuke excursies plaats: van een bezoek
aan duurzaam koeienmelkbedrijf Hoeve
Rosa in Sevenum tot make-up- en
kledingadvies.”

Ledenbestand

Betrokkenheid

In de jaren 30 werd het Katholiek
Vrouwengilde (KVG) Limburg opgezet.
Van daaruit zijn de verschillende
afdelingen ontstaan. Toenmalige
voorzitter Hannie ten Brink heeft het

Vrouwengilde Horst in 1968 opgericht.
“De doelstelling is van oudsher gericht
op de emancipatie van de vrouw. Nu is
het een samenkomen van vrouwen
voor ontspanning, ontmoeting en

Het bestuur van het Vrouwengilde
Horst bestaat uit zes leden. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken. “Binnen het bestuur hebben
we een actieve activiteitenclub,” vertelt
Van Gisteren. Zij is penningmeester
en verantwoordelijk voor de ledenregistratie. “Ik ben er 22 jaar geleden
bijgekomen. Ik was toentertijd nieuw
in Horst. Toen ik de suggestie kreeg om
me bij de vereniging aan te sluiten, ben
ik een kijkje gaan nemen. Sinds 2007
maak ik ook deel uit van het bestuur.”
Craenmehr-Hesen legt het belang van
betrokkenheid bij het gilde toe: “Veel
ontwikkeling. De katholieke achtergrond vergelijkbare clubs in de regio gaan ter
ziele, doordat er geen bestuursleden
speelt niet meer mee. Gemiddeld één
zijn. Dit is doodzonde. Het geeft volmaandagavond in de twee weken zijn
we twee uur actief op allerlei gebieden, doening om te helpen. Binnen de club
willen we ook werkgroepjes op gaan
zoals maatschappelijke vorming,

De vereniging heeft momenteel
leden in de leeftijd van 55 tot 83 jaar.
Naar de activiteiten komen gemiddeld
40 tot 45 personen. “We verplichten niemand tot komst. Je bent hier geheel vrij
in,” aldus Craenmehr-Hesen. Ze licht het
onderscheidend karakter van het gilde
toe. “De vereniging is verrijkend en
afwisselend. Ik dacht eerst dat het een
oubollige club was, maar dit is absoluut niet het geval. Zo worden mooie,
stimulerende reisverhalen verteld en
zijn we niet vies van een drankje of
hapje. Bovendien heeft het gilde sinds
kort een eigen Facebook-pagina.” Beide
dames geven aan dat het Vrouwengilde
graag een jonge aanwas zou hebben.
“Iedereen is welkom, van alle culturen
en leeftijden. In de steeds individualistischer wordende maatschappij is een
club als deze hard nodig. We moeten
samen dingen oppakken. Blijf je verenigen en maak de schil om jezelf heen
groter,” beargumenteert CraenmehrHesen. Van Gisteren geeft aan dat
introducés altijd welkom zijn. “Op de
site vind je het jaarprogramma. Kom
vrijblijvend eens kijken. Zelf of met een
vriendinnengroep.” Voor meer informatie, neem contact op via nicoannemie@
gmail.com of bel 06 46 37 69 87.
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Voorjaarskinderkledingbeurs
in Grubbenvorst
Kledingbeurs Grubbenvorst organiseert op zaterdag 29 maart een voorjaarsbeurs van 10.00 tot 11.30 uur in
Zaal De Vonkel in Grubbenvorst. De toegang is gratis.
Goede, nog bruikbare en schone
kinderkleding (zomerkleding, vanaf
maat 86, maximaal 30 stuks) mag
op vrijdag 28 maart van 19.30 tot
20.30 uur in Zaal De Vonkel ter

verkoop aan worden geboden.
Inbrengers worden alleen op afspraak
toegelaten, reserveren kan op
077 366 22 52.
Indien er winst wordt gemaakt,

wordt deze beschikbaar gesteld aan
een goed doel.
Voor meer informatie, zie
www.kledingbeursgrubbenvorst.
wordpress.com.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs in Griendtsveen
Monique Vermeulen uit Griendtsveen is al veertien jaar lang een van de organisatoren van kinderkleding- en
speelgoedbeurs Hebbuz in Griendtsveen. Op zondag 30 maart vindt de voorjaarsbeurs van het langlopende evenement plaats.
Monique licht desgevraagd toe
dat de beurs al meer dan 25 jaar
bestaat. Twee keer per jaar kunnen
mensen in Gemeenschapshuis De Zaal
in Griendtsveen terecht voor heel veel
speelgoed en kleding tegen een klein
prijsje. “Iedereen kan het tegen een
zelf te bepalen bedrag bij ons inleveren. Van de opbrengst is vijftien procent
voor Hebbuz. Hiermee dekken we de
onkosten en organiseren we de volgende beurs. We hebben nooit ergens
subsidie voor gekregen. Als we nog

geld over hebben, gaat dit naar een
goed doel, zoals CliniClowns of Kika,”
vertelt de Griendtsveense.

Onderscheidend
Monique geeft zelf al aan dat er
meerdere kledingbeurzen in de omgeving zijn. Wat onderscheidt hen van de
rest? “Wij zijn een van de weinige die
de kleding goed op kwaliteit controleert. Doen de ritsen het nog? Zitten er
geen vlekjes op? Daarnaast kloppen de
aantallen bij teruggave na aﬂoop van

het evenement vrijwel altijd. Ik ben zelf
ook weleens op een beurs geweest.
Wanneer er iets miste, vertelden ze me
dat dat nu eenmaal het risico was. Wij
zijn zelden iets kwijt,” aldus Monique.
De vrijwilligers achter Hebbuz vormen een geoliede machine. “We zijn
momenteel met twaalf vrijwilligers.
Helaas zijn er onlangs een paar mee
opgehouden. Nieuwe hulp is altijd
welkom,” sluit Monique af.
Voor meer informatie, zie
www.hebbuzgriendtsveen.webklik.nl

Contactgroep seksueel misbruik
in Horst
Een contactgroep voor vrouwen die in hun jeugd of later seksueel zijn misbruikt, zal vanaf maandag 14 april
starten met een twaalftal bijeenkomsten. Deze vinden elke maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur plaats bij
Beej Mooren.
Gedurende de bijeenkomsten kunnen de vrouwen het zwijgen doorbreken en herkenning en erkenning
vinden bij elkaar. Hierdoor krijg je weer
meer grip op je leven. De groep staat

onder leiding van twee ervaringsdeskundige vrouwen die in het verleden
ook te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Vanzelfsprekend wordt
de privacy volledig gewaarborgd en

blijft alle informatie binnenskamers.
Bij interesse, neem contact op
met Veronica via 06 10 98 31 60 of
Willemien op 06 30 08 08 76 of mail
naar erpsmarion@hotmail.com

Inschrijving Grubbenvorster
Vierdaagse geopend
De inschrijving voor de derde Grubbenvorster Vierdaagse van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 mei opent dit
weekend.
Vier dagen achter elkaar lopen de
wandelaars door het buitengebied van
Grubbenvorst en Lottum. De tochten voeren de wandelaars door zeer
afwisselende landschappen, zoals het
Maasdal, het Kaldenbroekgebied en
het voormalige Floriadeterrein. Voor de
eerste drie wandeldagen kan worden
gekozen uit 5, 10 of 15 kilometer,

waarop de deelnemers tussen 17.00 en
18.30 uur zullen starten. Op zaterdag
kan ook een tocht van 25 kilometer worden gelopen. De wandelaars
van deze tocht steken de Maas over
en komen terecht in het nieuwe en
grootste nationale park van Nederland,
dat zich uitstrekt van Mook tot en
met Venlo. Op deze laatste dag wordt

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

iedereen rond 16.00 uur terugverwacht
voor de feestelijke intocht over de Via
Flora naar het Pastoor Vullinghsplein in
Grubbenvorst.
Voor inschrijving en meer informatie, zie de website van de wandelvierdaagse de-4 Grubbenvorst of
de Facebook-pagina onder de naam
wandelvierdaagse de-4 Grubbenvorst.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

Wouter van Soest, Raad van Bestuur De Zorggroep,
overhandigt de cheque aan Truus Cox voor de piano

Twee cheques
voor Sevenheym
Verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum ontving vorige week woensdag
19 maart twee cheques namens De Vrienden van De Zorggroep.
De eerste cheque, ter waarde van
425,00 euro, werd bestemd voor de
aanschaf van een piano. De opbrengst
van de kerstmarkt afgelopen december werd door de Vrienden van De
Zorggroep met deze cheque verdubbeld. Tijdens de overhandiging van
het bedrag werd de piano ofﬁcieel in
gebruik genomen.
De tweede cheque was ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan
van de Vrienden van Sevenheym.
Ter gelegenheid hiervan hebben ze

20-jarig jubileum

Indoor stockcars
Mèrthal Horst
De Mèrthal in Horst zal zaterdag 29 maart en zondag 30 maart
wederom in het teken staan van het radio controlled model stockcarracing. S.R.P. De Peeldrivers organiseert het Europese Indoor
Kampioenschap voor de twintigste keer op rij.
De model stockcars, nagebouwd
op schaal 1:8 van de grote stockcars,
worden meestal zelf gebouwd en
kunnen in de Mèrthal snelheden van
80 à 90 kilometer per uur behalen.
Deelnemers uit Nederland, België,
Duitsland, Engeland, Schotland en
Verenigde Staten zullen in het laatste
weekend van maart om de titel
Europees Indoor Kampioen 2014
strijden. Ook indoor Kampioen 2013
Mark Whittaker uit Engeland zal weer
aan de start verschijnen. Hét bewijs
dat dit evenement in Horst zeer hoog
staat aangeschreven bij de internationale rijders.

Regionale favorieten
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

vorig jaar extra acties georganiseerd
om geld te genereren waaronder een
zomermarkt.
De Vrienden van De Zorggroep
hebben eenmalig besloten om een
gedeelte van deze opbrengsten te
verdubbelen. Het overhandigde bedrag
is 2.452,00 euro.
Van de totaalopbrengsten organiseert de Vrienden van Sevenheym
een jaarprogramma voor de bewoners
met als hoogtepunt een bezoek aan de
vierdaagse in Nijmegen.

Rijders uit Engeland hebben jarenlang op kop gelegen bij internationale

wedstrijden, maar de laatste jaren
zijn het steeds meer de Nederlanders
die zich bij de top voegen. Zo heeft
ook outdoor Nederlands Kampioen
en outdoor Wereld Kampioen 2013
Brian Weijers uit Venlo zich ingeschreven voor het evenement. Diverse
toprijders uit Horst aan de Maas,
zoals Dennis van Asten uit Horst,
Jeroen Janssen uit Sevenum en Paul
Craenmehr uit Grubbenvorst, zijn grote
kanshebbers voor de felbegeerde MPR
Pijnenburg wisseltrofee. Ook zal er dit
jaar weer een junior ﬁnale gereden
worden. Hier is outdoor Nederlands en
Wereld Kampioen bij de junioren Sven
Versteegen uit Melderslo de torenhoge favoriet. De toegang is gratis.
Voor meer informatie, zie
www.peeldrivers.nl.
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GEPLUKT

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Loes TimmermansDriessen
Koken met

Randy

Loes Timmermans-Driessen (32) woont al haar hele leven in Kronenberg.
Anderhalf jaar geleden werd ze moeder van Nova. Haar man leerde ze
kennen op school in 2007 en inmiddels zijn ze getrouwd. Deze week wordt
deze politieagente uit Kronenberg geplukt.

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Spaghetti
aglio olio

vond dat ik geschikt was om agent
te worden en heeft mij hier toen in
gemotiveerd. Van hieruit ben ik in 2007
naar de politieacademie in Eindhoven
gegaan en ben op straat gaan werken.” Op de academie leerde ze Roel
Timmermans (30) uit Heythuysen
kennen. “Hij zat een paar klassen hoger
dan ik. We leerden elkaar kennen
en vervolgens duurde het niet lang
voordat het echt klikte.” Loes rondde in
2010 de politieacademie af en begon
met het werk op straat. Roel is bij de
politie in Venlo geplaatst.
2010 was ook nog om een andere
reden speciaal voor Loes. “Na twee
jaar samengewoond te hebben met
Roel in Kronenberg besloten we te
trouwen. Op de warmste dag van
dat jaar vond de trouwerij plaats in
de kerk van Kronenberg na eerst
getrouwd te zijn voor de wet in
Heythuysen. Het was ondanks de hitte
een prachtige dag.” Loes woont na
32 jaar nog steeds met veel plezier in
het dorp. “Het is een hechte gemeenschap en iedereen kent elkaar.
Dat vind ik wel prettig.”
Loes werkt momenteel 32 uur in
de week. “Mijn dienst begint rond
07.00 uur. In die dienst houden we ons
bezig met van alles wat zich voordoet
op de straten. Het is heel afwisselend
werk.” Anderhalf jaar geleden, kreeg
het stel ook een zoon, die ze een
aparte naam gaven. “Nova hing al een
aantal jaren in het hoofd van Roel en
mij. Daar zijn we ooit opgekomen en
het is altijd blijven hangen. We vinden
het een mooie naam. Het betekent
zoiets als nieuwe ster.”

en zo 19
Buiten haar werk om houdt
Loes niet zoveel tijd over voor echte
hobby’s. “Ik vind het al ﬁjn als ik
gewoon een avondje thuis ben”, lacht
ze. “Vanwege de onregelmatigheid
van mijn werk heb ik niet echt tijd
om bezig te zijn met een hobby. Roel
daarentegen zingt en speelt gitaar in
de band No Xcuze. Ze spelen covers en
doen dat soms op kermissen of ergens
waar ze gevraagd worden, maar het is
meer voor de hobby.”
De ouders van Loes wonen ook nog
in Kronenberg. Ze heeft één broer in
Sevenum. “Nova gaat graag naar opa
en oma, omdat ze redelijk buitenaf
wonen en hij dus veel ruimte heeft om
te spelen.” Loes geeft aan dat als het
ze gegund wordt, ze graag nog een
kind willen. “Maar dat zullen we wel
zien.”
Roel en Loes hebben een redelijk
grote vriendengroep en proberen bij
zoveel mogelijk verjaardagen of andere
bezigheden te zijn. “Maar vanwege
het werk gaat dat niet altijd, dat is
wel jammer, maar het is niet anders.”
Afgelopen carnaval werd het stel
gevraagd voor de boerenbruiloft in
Kronenberg, dat georganiseerd wordt
door KJEM. “Roel werkt al 15 jaar bij
het kindervakantiewerk in Heythuysen
en is nu vrijwilliger bij KJEM nadat ze
ons gevraagd hebben als boerenbruidspaar. We vonden het echt een eer
om te doen. We vieren tegenwoordig
minder carnaval dan vroeger, omdat
we vaak moeten werken. Maar de
boerenbruiloft hadden we niet willen
missen. Het was echt super leuk en
iedereen was heel enthousiast.”

Benodigdheden:

Opruiming van
woondecoratie,
kachels en
kachelaccessoires
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stratief medewerkster. In 2005 ben ik
bij de Vreemdelingendienst in Venlo
begonnen. Mijn chef van deze afdeling

Loes Timmermans-Driessen:
“Ik ben na het mbo bij enkele
bedrijven gaan werken als admini-

zie ook www.haardstede.nl
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Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

7

8
Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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Gemarineerde
entrecôte stukjes
Kip wokreepjes
Boomstammetjes

100 gram € 2,15
100 gram € 1,00
5 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

20

sport

27
03

Melderslo laat kansen onbenut
Vrouwe Fortune
Meterik goed gezind

Door: Ine Blenckers, RKSV Melderslo
De eindstand 0-0 doet vermoeden dat er weinig spektakel was in de wedstrijd tussen Resia en RKSV Melderslo.
Niets is echter minder waar. Er waren volop kansen over en weer maar beide ploegen slaagden er niet in deze te
benutten, zodat na aﬂoop van de wedstrijd de punten eerlijk werden verdeeld.

Door: RKSV Meterik
Tegen Fiducia uit De Rips had RKSV Meterik nog wat recht te zetten
omdat ze daar voor de winter een onnodige nederlaag leden. Na een
goede eerste en een matige tweede helft was vrouwe Fortuna Meterik
goed gezind en bleven de drie punten in Meterik.
Meterik begon voortvarend tegen
het fysiek zeer sterke Fiducia. Dirk
van Rengs veroverde de bal na zwak
uitverdedigen en scoorde fraai met
een diagonaal schot in de lange hoek.
Fiducia probeerde het tij te keren en
zette Meterik onder druk maar echt
gevaarlijk werd het niet voor het
doel van Stefan Bouten. Quincy Rubie
leek zelfs de 2-0 te scoren maar hij
schoot vanuit kansrijke positie naast.
Uiteindelijk was het Dirk van Rengs
die jagend op de bal de verdedigers
aftroefde en vrij voor de keeper
beheerst scoorde.
Na de thee had Meterik niet de
rust in haar spel om de ruimte te
zoeken voor een tegenaanval en

leed vaak al op eigen helft balverlies. Daardoor kon Fiducia de druk
steeds verder opvoeren maar pas in
de zeventigste minuut kon Roel van
Oirschot de verdiende 2-1 scoren.
Het werd vanaf dat moment echt
“billen knijpen”, maar de Meterikverdediging hield stand. Keeper
Stefan Bouten werd uiteindelijk de
matchwinnaar door een tweetal ingeschoten ballen en een kopbal in de
hoek op bekwame wijze te keren. Als
de groen-witte komende zondag de
inhaalwedstrijd tegen Egchel winnen
dan zijn er zelfs weer mogelijkheden
om de nacompetitie te halen. Wie
durfde daar aan te denken bij de
zwakke start na de winterpauze?

Elke zondagavond
vanaf 17.00 uur

Promotie dinerbuffet

Voor de exacte inhoud van
ons exclusief en uitgebreide
GLQHUEXσHWHQYRRUHHQ
overzicht van onze overige
acties kunt u onze site
raadplegen.
Op vertoon van deze
advertentie krijgt u een
welkomstdrankje gratis.
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Kinderen t/m 11 jaar gratis

P.P.

RESERVEREN GEWENST
Meer informatie of reserveren? Bel 077 - 473 66 66 of mail naar info@hotelrooland.nl
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | www.hotelrooland.nl

Melderslo begon fel aan de
wedstrijd. In het eerste kwartier
slaagden de mannen van Resia er
nauwelijks in om over de middenlijn te
komen. Melderslo had het spel duidelijk
in handen hoewel echte kansen
ontbraken. Na het eerste kwartier
kwam er meer druk van de kant van
de thuisploeg en zij hadden dan ook
de eerste echte kans van de wedstrijd,
maar de bal belandde tegen de paal.
In het laatste kwartier kreeg Melderslo
volop kansen. Vlak voor rust werden
drie grote kansen om zeep geholpen.
De eerste was een kopbal van Dennis
Gubbels die het doel miste. De tweede
kans kwam van een goede voorzet van

Bart Theeuwen die werd opgevangen
door Rob Driessen en loeihard op de
keeper werd geschoten die enkele
minuten dizzy op het veld bleef liggen.
De derde grote kans, een vrije trap voor
Melderslo, werd ook gemist.
De tweede helft was een
afspiegeling van de eerste helft.
Gemiste kansen volop. Het eerste
half uur in de tweede helft was
redelijk in evenwicht en Melderslo
kon het overwicht in het spel maar
moeizaam vasthouden. In het laatste
kwartier werd door beide ploegen een
slotoffensief ingezet. De eerste kans
was voor de ingevallen Stan van de
Pas. Hij raakte de bal echter verkeerd

zodat het slappe schot gemakkelijk kon
worden gekeerd door de doelman van
Resia. Een vrije trap van Bart Theeuwen
leek in eerste instantie ver over te gaan
maar draaide op het laatste moment
goed naar beneden, maar helaas net
iets te laat. Ook Resia creëerde enkele
dotten van kansen. De eerste werd
op de doellijn gestopt door de goed
keepende Bas van Westerveld en de
tweede eindigde op de paal. Melderslo
was uiteindelijk de beter spelende
partij maar helaas kon zij de winst niet
mee naar huis nemen. Melderslo is
inmiddels gezakt naar een bedenkelijke
achtste plaats maar met het minst
gespeelde aantal wedstrijden.

Teampresentatie Kevin van Leuven
Motorwegracer Kevin van Leuven uit Swolgen presenteert zondag 30 maart zijn nieuwe team in café-zaal
Wilhelmina in Swolgen. Vanaf 15.30 uur vertelt Kevin over de voorjaarstraining en zijn deelname in het British
Superstock 600 klassement.
Met het G&S-team uit Engeland
gaat Kevin deelnemen aan de
competitie. Hij zoekt nog sponsoren
die afﬁniteit met de motorsport
voelen. Daarnaast zal hij aan een
aantal ONK-wedstrijden deelnemen
in Nederland. De eerste daarvan staat
gepland op 12 april op het TT-circuit
van Assen.

Voor het British Superstock 600
kampioenschap vindt tijdens het
paasweekend de eerste wedstrijd
plaats op het Engelse circuit Brands
Hatch. Tijdens de teampresentatie
zijn enkele leden van het G&S-team
uit Engeland aanwezig. De nieuwe
Kawasaki ZX6R waar Van Leuven op
gaat rijden, wordt ook gepresenteerd,

net als de nieuwe pet en t-shirt. Ook
de fanclub is aanwezig.
Naast de presentatie is er een
motorshow van oude racemotoren,
een loterij en een springkussen voor
de jeugd. De band Cre8, waarin
Kevin zelf gitaar speelt, treedt ook
op. Iedereen is welkom, toegang is
gratis.

Efﬁciënt voetbal

Kwiek geeft SVEB lesje
Door: Leo Lijnders, SVEB
Voetbalclub SVEB speelde zondag 23 maart tegen de spelers van Kwiek uit Venlo. Kwiek gaf daarbij SVEB een
lesje in efﬁciënt voetbal.
Na wat aftasten over en weer
komt SVEB-speler Tim Geurts in de
tweede minuut van de wedstrijd
gevaarlijk op over links en schiet
hard op de paal. Hiermee is de toon
voor de beginfase gezet, SVEB speelt
gedurfd voetbal en Kwiek weet hier
niet direct raad mee en beantwoordt
dit met soms bijna paniekerig
uitverdedigen. Echter in balbezit
creëert Kwiek vanuit de opbouw direct
een zeer sterk en efﬁciënt veldspel
waarbij de verdediging van SVEB
diverse overtredingen nodig heeft om
het bij te benen. Door de duidelijk
aanwezige voetbalroutine van Kwiek
komt het in de 15e minuut toch tot
een doelpunt. Na een onoverzichtelijke
scrimmage voor het doel van John
Tissen verzuimt de SVEB-verdediging

de bal resoluut weg te werken en
kan de middenvelder Van de Kamp
in tweede instantie de bal binnen
prikken, 1-0. Vanaf het moment dat
Kwiek de bal achter John heeft weten
te krijgen gaan ze makkelijker en met
minder commentaar op elkaar spelen.
Het laatste wapenfeit in de eerste
helft komt van Tim met een corner
die recht in de handen van de keeper
belandt.
De tweede helft begint zoals de
eerste geëindigd is, overwicht van
Kwiek door voetbalroutine. In de
48e minuut al laat de nummer 7 van
Kwiek, Steve Xhoﬂeer, John kansloos
met een afstandsschot, 2-0. Ook het
vervolg laat weinig voor SVEB over,
in de 53e minuut neemt Hakin Aknaf
een corner vanaf links en zet hiermee

Toon Kraus vrij voor de goal, 3-0. Het
even niet meer weten van SVEB ligt
hieraan ten grondslag. De individuele
klasse van Kwiek-spelers tekent zich
in deze fase toch echt wel af. Wat
hierbij opvalt, is dat ze in geen enkele
positie een zwakke schakel hebben,
ze staan alle 11 hun mannetje met
goed en degelijk voetbal. Het constante
overwicht van Kwiek met enorm veel
druk op de bal leidt ertoe dat er steeds
meer fouten en overtredingen gemaakt
worden. Jasper Janssen vloert op de
rand 16 uit frustratie Paul Jans die zich
achter de bal zet en rakelings overschiet. In de 85e minuut komt John te
vroeg zijn doel uit waarna Hakan Aknaf
de bal op de 16 in de voeten krijgt en
deze koelbloedig binnenschuift, 4-0 en
tevens de eindstand.

JAKO-voetbaldagen S.V. Lottum
Ze zijn er weer heerlijke
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0ok geschild en verpakt.
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Na de zeer succesvol verlopen JAKO-voetbaldagen in 2013 organiseert S.V. Lottum ook deze zomer dit voetbalfeest tijdens de eerste week van de schoolvakantie, van maandag 14 tot en met vrijdag 18 juli. Aanmelden voor het
evenement kan nu nog.
Het programma omvat hoofdzakelijk
spel- en wedstrijdelementen uit het
voetbal. Omdat iedereen welkom is op
de JAKO-voetbaldagen, wordt er niet
alleen aandacht aan techniek besteed,
maar vooral aan de breedte van de
sport. Diverse varianten wedstrijdvormen worden gespeeld, waarmee
verschillend tactisch inzicht getraind

wordt. De populaire vormen boardingen kooivoetbal staan dagelijks op het
programma. Daarnaast worden onder
andere chaosvoetbal, honkvoetbal,
poeierbal, panna, voetvolley, voetbaldart
en vakbal gespeeld. Verder krijgen ook
de keepers aparte trainingen. Inschrijven
kan via www.sportevents4kidz.nl
Als het maximumaantal deelnemers

bereikt is, wordt de inschrijving gesloten.
Inschrijven is mogelijk voor jongens
en meisjes van 6 tot en met 15 jaar.
Lidmaatschap van een voetbalclub is
geen vereiste. Voor meer informatie,
neem contact op met Sportevents4kidz
via Sjef Bongers op 06 36 31 81 58
of bel Jok Relouw van S.V. Lottum op
06 22 25 85 42.
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Eerste autocross van Nederland
start in Horst aan de Maas
AutoCrossClub (A.C.C.) De Paradijsracers uit Melderslo organiseert op zondag 30 maart een autocross aan het
Peeldijkje in Horst. A.C.C. De Paradijsracers heeft zelf al vijftig coureurs aan de start. Het evenement vangt aan om
11.00 uur.
Auto Sport Unie Zuid (A.S.U.Z.)
heeft dit jaar het Nederlands
Kampioenschap voor de jeugd van 16
tot en met 18 jaar onder zich, maar
ook de jeugd in de leeftijd van 12 tot
en met 15 jaar mag in de junior cup
rijden. Nieuw is de jeugd speciaal
klasse. Hierin rijdt jeugd vanaf 14 jaar
in een toerwagen tot 1400 cc. Verder
strijden de crosskarts, toerwagens,
sprintklasse tot 2000 cc, sprintklasse

boven 2000 cc, keverklasse tot 1600
cc, sportklasse plus en standaardklasse
tot 2000 cc om het kampioenschap
van de A.S.U.Z. Daarnaast komen
ook gastrijders en de alom bekende
Melderse balkenklasse aan de
start. Hierin mogen alleen coureurs
woonachtig in Melderslo rijden.
Gezien de vele voorinschrijvingen
verwacht A.C.C. De Paradijsracers 220
tot 250 auto’s aan de start. De club

heeft dit jaar een baan met een lengte
van 600 meter aangelegd, dus er zal
hard op deze baan worden gereden.
Er worden in totaal 67 manches
gereden. Het Peeldijkje is vanaf de
Herenbosweg vanaf 09.30 uur tot en
met 18.00 uur geheel afgesloten voor
al het verkeer. Dit geldt dus eveneens
voor ﬁetsers en voetgangers.
Voor meer informatie, zie
www.paradijsracers.nl

Wittenhorst mist enthousiasme
Sevenumse Limburgs
kampioen turnen
De 12-jarige Grace Erskine uit Sevenum is zondag 23 maart
Limburgs kampioen turnen geworden. In Sporthal Piushof in Panningen
waren afgelopen weekend de wedstrijden. Na een tweede plaats in de
plaatsingswedstrijden en een eerste plaats bij de halve ﬁnale, mocht
Grace ook de gouden medaille in ontvangst nemen in de ﬁnale.

Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De ene week is de andere niet. Het enthousiasme en de wilskracht van RKsv Wittenhorst van een week eerder
tegen SVC2000 was in de wedstrijd zondag 23 maart tegen HVCH uit Heesch niet aanwezig. Daarmee is het verlies
verklaard.
Toch was het eerste gevaarlijke
moment voor Wittenhorst. Tom Zanders
brak door, zijn voorzet kwam in de
voeten van Bram Rubie. Het schot dat
volgde ging helaas over. Met deze actie
bleef het eigenlijk wel. HVCH kreeg een
veldoverwicht en via de robuuste Freek
van Eembergen waren de gastgevers
dicht bij succes. Vooral de laatste inzet
kon met moeite geblokkeerd worden.
In de 31e minuut mocht de thuisclub uit haar bol gaan. Een voorzet
werd door Gijs van der Voort op waarde
ingeschat. De kopbal die volgde verdween in de linkerbovenhoek boven de
grijpgrage handen van Sjors Witt in het
doel, 1-0. Deze zelfde speler schoot net
voor rust keihard tegen de paal.

Na de pauze bleef de thuisclub
het spel bepalen. Wittenhorst bleef
hardnekkig volharden in het spelen
zonder bezieling. Deze speelwijze brak
Wittenhorst in de 56e minuut op. Over
rechts werd een snelle aanval opgezet.
Tom Hekerman mocht wel heel makkelijk het strafschopgebied binnendringen. Tenslotte was het weer Gijs van
der Voort die de bal het laatste tikje
mocht geven, 2-0.
Met enkele wissels probeerde
Wittenhorst de meubels nog te redden. Achterin werd 1 op 1 gespeeld
met gevaar natuurlijk dat HVCH meer
ruimte kreeg. Deze omzetting bracht
Wittenhorst ineens meer balbezit. De
aansluitingstreffer hing in de lucht. Via

een snelle doorbraak van Rob Zanders
leek de 2-1 op het scorebord te komen.
Doelman Rob van Erp stak hier een
stokje voor. De bal kwam nu voor de
schietgrage Gert Jan Buyssen die echter
voor een lege goal het houtwerk trof.
In de slotfase creëerde Wittenhorst
een waar slotoffensief. Een handvol
corners was het enige resultaat. Ook
het schot van Gert Jan Buyssen ging
aan de verkeerde kant van de paal net
langs. De oranjemannen moesten lijdzaam het laatste ﬂuitsignaal aanhoren.
Gezien de resultaten van de overige
concurrenten moet Wittenhorst weer
genoegen nemen met een plaats in de
onderste regionen.

Clubkampioenschappen HZPC
Door: HZPC Horst
De laatste clubkampioenschappen van het jaar in zwembad de Berkel in Horst waren op zondag 23 maart. Vele
leden van HZPC hadden zich hiervoor opgegeven. Het was een erg gezellige wedstrijd die een gezellige spectaculaire afsluiter had.

Koningsschieten
Ons Genoegen
Handboogschutterij Ons Genoegen America organiseerde zaterdag
22 maart traditiegetrouw het koningsschieten. Twaalf schutters
maakten in een strijd over twee keer 25 wedstrijdpijlen uit wie zich
een jaar lang koning, prins en ridder van de betreffende vereniging
zou mogen noemen. Na de strijd werd Jan Camps uiteindelijk als grote
winnaar uitgeroepen. Hij was deze dag wel een klasse apart. Zijn
naaste achtervolger Sef van de Munckhof, werd op maar liefst 27
punten achterstand getrakteerd. De derde plaats was voor Lies Camps.

Over het algemeens is er goed
gezwommen met verschillende
persoonlijke records. Noor Camps
bijvoorbeeld op de 50 meter rugslag,
100 meter rugslag en de 50 meter
vlinderslag. Alle drie met dikke
tijdsverbeteringen gezwommen. Minke
Geurts volgde haar en deed hetzelfde
op de 50 meter rugslag, 50 meter
schoolslag en 100 meter schoolslag.
De zwemmers die nog niet zolang met
het wedstrijdzwemmen bezig zijn,
maar het toch leuk vinden om een
wedstrijd te ervaren, zwommen ook.
Lieke en Daisy van de Pas, Isis van
Kuijk, Jesse Jacobs, Noud van Stipdonk,
Joos Verlinden, Elvira Versteegen, Ilse
Versteegen, Janne Peter, Floor Jonkers,

Soﬁe Geurts, Zerina Muratovic en Anne
Roefs zwommen allemaal keurige
tijden.
Finn Timmermans werd nog in het
zonnetje gezet vanwege zijn prestaties
op de triathlon. Hij werd genoemd
als sporttalent van het jaar. Hij kreeg
hiervoor een presentje van de algemene voorzitter van het zwemmen.
Van de oudere zwemmers heeft Floor
Weijmans heel goed gezwommen. Op
de 200 meter vrije slag zwom zij maar
liefst zo’n 4 seconden van haar persoonlijke record af. Een tijd van 2.18.10
werd verbeterd naar 2.12.83. Bij de
50 meter vrije slag zwom ze onder de
legendarische 29 seconden. Haar tijd
werd 28.73 seconden.

Zand of cement nodig?
Hoeymakers heeft het!
BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

De grootste verbetering kwam van
Soﬁe Geurts op de 25 meter vrije slag:
51.02 seconden werd 29.22 seconden.
Een verbetering die niet vaak voor zal
komen. Als afsluiter was er de gezellige spectaculaire mega-estafette met
hindernissen. Vrienden, familieleden,
kennissen, iedereen mocht hieraan
meedoen. Met twee halters in de hand
met een zwemslurf tussen de benen
moesten de zwemmers zo snel mogelijk naar de overkant zien te komen.
Dat brengt natuurlijk altijd leuke foto’s
met zich mee.
Al met al een gezellige spetterende
middag in zwembad de Berkel, met
een leuke afsluiter. Uitslagen zijn te
vinden op de wedstrijdkalender.

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
facebook.com/hoeymak

ook voor
e-nieuwsbrieven
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Giovanni Louwers
14 jaar
Tienray
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan hoop ik een baan binnen de ICT
te hebben. Ik vind het heel interessant
om met computers te werken. Ook kun
je binnen dit vak veel mensen helpen,
als mensen problemen met computers
hebben bijvoorbeeld. Verder hoop ik
dat ik dan een huis heb, met een leuke
vriendin, een gezin en ik hoop mijn
rijbewijs te hebben.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Qua merk maakt het mij niet zoveel uit,
als ie maar ﬁjn rijdt en als er maar een
goede muziekinstallatie in zit. Ik houd
wel van muziek, vooral van hardstyle.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik ben laatst een keer, samen met mijn
opa en oma, als vip bij PSV geweest.
We mochten vanaf de vip lounge de

wedstrijd kijken, dat was wel echt vet.
Ook mocht ik met twee voetballers op
de foto. Dat zou ik allemaal nog wel
een keer willen doen.
Wat is uniek aan jou?
Ik speel ongeveer vijf à zes jaar
saxofoon. Aanstaande woensdag treed
ik daarmee op op de luchtbasis in
Eindhoven. Dat is een jaarlijks evenement, Young Musicians heet het, en
prinses Beatrix komt ook. Verder heb ik
op de Floriade opgetreden, een keer op
een camping en laatst heb ik ook een
keer opgetreden bij de Peelhorst.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Dat vind ik heel goed. Ook al ben je niet
bij je vrienden, je kan ze toch bereiken en met ze te praten. Whatsapp en
Twitter zijn mijn favoriet, omdat je heel
snel op alles kunt reageren.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Ik zou wel eens een dag Headhunterz
willen zijn. Dan kan je vette muziek
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maken en mag je naar alle feestjes en
optredens, dat lijkt me wel leuk. Ik zou
die dag een optreden geven, met een
afterparty, het lijkt me leuk om als een
bekende dj daar te staan.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Van de Albert Heijn, daar kom ik best
wel vaak. Daar ga ik samen met vrienden heen, meestal vier of vijf keer per
week. Ook word ik wel blij van John’s
Foodstore!
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Als ik een miljoen zou winnen zou ik
een villa kopen dichtbij de zee, in een
warm land zoals Spanje of Italië. Dan
kan ik elke dag gaan zwemmen en heb
ik uitzicht op zee. Ook zou ik wat aan
familie geven, zodat zij er ook wat aan
hebben.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik verdien op dit moment nog niet
echt bij. Maar een paar dagen geleden
hebben we een aantal dingen, zoals
een ﬁets of een skateboard, te koop

gezet en daar krijg ik dan ook wat geld
van. In de grote vakantie ga ik denk ik
appels verkopen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is mijn verjaardag, omdat er dan
allemaal familie en vrienden komen
en dat is altijd heel gezellig. Ook is het
wel leuk dat je dan allemaal cadeautjes
krijgt.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Een ideaal verjaardagscadeau is een
grote tv met een Playstation 4 erbij,
omdat ik best wel veel game. Ik heb nu
wel een Playstation 3, maar Playstation
4 is wel veel vetter. Op de Playstation 4
heb je betere kwaliteit en ook de controller is veel ﬁjner. Het ziet er gewoon
allemaal mooier uit. Het is nieuwer, dus
meestal wel beter.
Leukste feestje ooit?
Dat is denk ik carnaval, dan ben ik
gezellig met vrienden en kan ik lekker
gek doen. Dan hoef ik niet zo normaal
te doen en dat vind ik wel leuk. Dit
jaar heb ik het één dag gevierd, maar
volgend jaar ga ik wel meerdere dagen.
Zon of sneeuw?
De zomer past beter bij mij, ik vind kou
niet heel erg maar ik heb liever dat
het gewoon warm is en dat je buiten
kan zwemen. Ik ﬁets ook liever in een
T-shirtje naar school in plaats van in
een dikke jas met handschoenen aan.
Ook vind ik het ﬁjn dat het langer licht
is in de zomer. In de winter is het zo
snel donker waardoor je ’s avonds bijna
niks meer kan doen.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens, want ’s ochtends heb ik nooit zin om op te staan,
dan wil ik graag in bed blijven liggen.
Meestal ga ik ook niet zo vroeg slapen,
omdat ik dan nog niet kan slapen, ik
ben ’s avonds gewoon veel actiever. ’s
Ochtends wil ik mijn bed niet uit en ’s
avonds wil ik mijn bed niet in.
Druk of rustig?
Druk. Ik houd er niet van om lang stil te
zitten om bijvoorbeeld ergens naar te
luisteren en ik ben best wel snel afgeleid. Ik hoor het ook vaak van anderen,
dat ik druk ben.

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
Informeer naar de mogelijkheden m.b.t. verkoop eigen woning

Karakteristieke hoevewoningen

April
oplevering
eerste
woningen!

3
varianten,
u mag
kiezen!

Nieuwbouw: o.a. goede isolatie, eerste jaren nauwelijks onderhoud en energiezuinig
(energielabel A+).

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

# Vrijstaand (geschakelde) woningen met blijvend vrij uitzicht
op beekzone.
# Gezinswoning (landelijk) of woning met slaapkamer/
badkamer op de begane grond (klassiek of royaal).
# Veel privacy.
# Inclusief berging/garage.
# Diverse optie mogelijkheden.
# Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.

Kom naar het inloopuurtje op vrijdag 28 maart
a.s. van 16.00 tot 17.00 uur op de bouwplaats
aan de Janssenweg 50 te Horst.

www.deafhangfase2.nl
T: (077) 260 00 00

Column

Buiten
’t dorp
Er zitten nogal wat verschillen tussen een stad en een
dorp. Niet alleen in grootte of
dichtheid, ook qua leefgewoontes is het totaal verschillend
van elkaar. In een dorp zoals
Horst aan de Maas is het
heerlijk rustig, vooral qua
verkeer is deze rust niet te
vergelijken met de drukte van
de stad. Even wennen is ’t dan
ook om vanuit het dorp de stad
te bezoeken…
Met mijn Horsterse roots ﬁets
ik inmiddels helemaal ingeburgerd door Amsterdam, zo
ingeburgerd dat ik me groen en
geel kan ergeren aan alle
toeristen in de binnenstad. Hoe
vaak ik niet al een botsing heb
gehad met een verraste toerist,
verrast om een ﬁets tegen te
komen op een ﬁetspad in ’s
werelds ﬁets-stad, ja hoor...
Ondanks mijn irritatie naar
verdwaalde toeristen op het
ﬁetspad, stond ik laatst toch nog
even aan de andere kant van de
lijn. Een weekje had ik mijn
hondje uit Horst aan de Maas op
bezoek in mijn studentenpaleisje.
Een echte dorpshond en een
echte honden-toerist, dat merkte
ik wel. Zonder ook maar ergens
op te letten huppelde meneer
gewoon overal de straat op, het
ﬁetspad op of winkels binnen
tijdens onze dagelijkse wandelingen. Ik kan de ﬁetsers niet op
één hand tellen, die als een
malle de ankers in moesten,
omdat meneer op het ﬁetspad
stond te dromen en wat verveeld
in de lucht stond te snuffelen.
Met man en macht probeerde ik
’m, netjes vanuit de stoep en via
zijn riem, van het ﬁetspad af te
delegeren, wanneer ik weer een
boze Amsterdammer hoorde
roepen of bellen. Ja god, die
riemen werken ook nooit mee als
het moet en voor je het weet zit
de boel in de knoop en sta je zelf
aangelijnd. Erg soepel verliep dat
dus allemaal niet.
Leuk voor een weekje. Nu
hondlief terug naar zijn rustige
dorp en ik weer crossend jagen
op toeristen.
Mies
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Reünieconcert
Searing Quartet

F.A.R.T. keert terug naar
Lottum
F.A.R.T. staat voor Fabulous Acoustic Rock Tribute. De band uit
Nederweert brengt een akoestische tribute aan klassieke rockbands. Op
zondag 30 maart komt F.A.R.T. terug naar OJC Canix in Lottum.
De mannen van F.A.R.T. brengen
een ode aan muzikanten als Johnny
Cash, Dropkick Murphys en AC/DC.

Searing Quartet staat op zaterdag 29 maart na een afwezigheid van
enkele jaren weer op het podium voor een eenmalige reünie in Cambrinus
in Horst. De band was een van de leidende jazzformaties in Limburg. Het
concert begint om 20.30 uur.

OJC Canix is geopend vanaf 15.00
uur. Het optreden zal om 18.30 uur
aanvangen.

Topsy Turvy en
Reno’s Rumble d’n Tap
Het podium van café d’n Tap in Horst is zaterdag 29 maart gereserveerd voor Topsy Turvy. Het optreden begint om 22.30 uur.
Topsy Turvy heeft een breed
repertoire dat gaat van jaren zestig
klassiekers tot de hedendaagse hits
en laat het publiek swingen van de
eerste tot de laatste minuut.
Op zondagmiddag 30 maart staat
Reno’s Rumble in het café. Deze
bluesband is geformeerd rond de

mondharmonicaspeler en zanger
Reno Sharif. Deze band stond reeds
op podia als Moulin Blues, North Sea
Jazz, Bluesrock Tegelen, Bluesfestival
Kwadendamme en Ribs & Blues dus
de liefhebber weet al wat voor vlees
hij in de kuip heeft. Dit optreden
begint om 16.00 uur.

Halfvastenbal De Vöskes
Carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo organiseert op zaterdag 29
maart voor de eerste keer het Halfvastenbal. Vijf buutreedners dragen
die avond voor in sport- en feestzalencomplex ’t Brugeind. De zaal is
open vanaf 19.00 uur.
“Omdat carnaval een katholiek
feest is en het halfvasten ook een
katholieke aangelegenheid is, kan het
halfvasten niet zomaar aan ons voorbijgaan. Wij hebben daarom besloten
om op deze dagen een Halfvastenbal
te organiseren”, aldus de carnavalsvereniging.

De vijf buutreedners die hun buut
gaan voordragen zijn Peter Vaassen,
Rob van Elst, Pierre van Helden, Frank
Schrijen en Ger Frenken. Om 20.00
uur betreedt de eerste buutreedner
het podium.
Voor meer informatie, kijk op:
www.cvdevoskes.nl

Open
abrikozenvlaai
met
slagroom
Brood- en Banketbakkerij

9.70

8.90

geldig vanaf 27 maart t/m 03 april 2014

aanbieding van de week

www.plushorst.nl

De muziek van Searing is bijzonder, omdat die tegen de moderne
jazz aanleunt, maar net zo sterke
associaties heeft met de serieuze
popmuziek. De band toont zich meester
in de eenvoud met haar to-the-pointcomposities, waarin geen plaats is
voor egotripperij of een overdadige
notenbrij. De muzikale ontwerpen van
voormannen Egbert Derix, pianist, en
Peter Hermesdorf, saxofonist, klinken
ontspannen, waarbij de ritmische sectie
met veel gevoel wordt ingevuld door
bassist Norbert Leurs en drummer
Sjoerd Rutten. Aanvankelijk maakten
Werner Lauscher, Geert Roelofs en Jo
Didderen wisselend deel uit van de
band. Al snel na haar oprichting in 1995
door Derix en Hermesdorf wordt het

kwartet bij insiders in de pop- en jazzwereld bekend als een grote belofte
met spannende en zeer toegankelijke
muziek. Alle cd’s van het kwartet krijgen goede persnoteringen, liveoptredens oogsten bijval, diverse nationale
en internationale onderscheidingen
worden ontvangen en Searing vestigt
haar naam als een vaste waarde in
de Nederlandse jazzscene. Het laatste
Searing-optreden dateert uit 2010 ter
gelegenheid van haar 15-jarig bestaan.
De band blijft voor de voormannen
echter de basis voor hun verdere
muzikale carrière. Het verlangen om
daar weer eens naar terug te keren kon
niet uitblijven, vandaar een eenmalige
reünie. Voor meer informatie,
zie www.cambrinusconcerten.nl

Forbidden Sounds
bij De Lange Horst
Voor de derde keer sinds december vindt op zaterdag 29 maart
Forbidden Sounds plaats bij café De Lange in Horst. Verschillende dj’s zullen
hun opwachting maken. Het feest duurt van 22.00 tot 03.00 uur.
Zowel lokale als nationale dj’s
draaien op 29 maart. Van house tot
hardstyle en van dubstep tot hardtrance, tijdens Forbidden Sounds wordt
het allemaal ten gehore gebracht. De
headliner van de avond is DJ Punish uit
Sneek, die al samenwerkingen aanging

20 jaar

Indoor
Stockcars
Mèrthal
29 & 30 maart

www.peeldrivers.nl

met David Guetta, DJ Chuckie, Lil’Wayne
en The Partysquad. DJ Punish wordt
ondersteund door een aantal lokale
DJ’s. V-Rios, Results May Vary, Jacob
Ace, Woody Johnson en The Attic vs.
The Processor zorgen tijdens Forbidden
Sounds voor een grote mix aan stijlen.

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 1 april:

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

www.coppens.keurslager.nl
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OP2014 zoekt talent
De organisatie van OP2014 is op zoek naar inwoners die hun talent willen presenteren op het festival. OP2014 is
de opening van het culturele seizoen in Horst aan de Maas en vindt plaats op zondag 7 september.

Demonstratie
oude motoren
Museum De Locht in Melderslo houdt het verleden springlevend op
zaterdag 29 en zondag 30 maart met een demonstraties met stationair
draaiende motoren en met drijfriemen aangedreven machines uit de
begintijd van de mechanisering in de landbouw.
De liefhebbers zullen geïnteresseerd zijn in de werking van de oude
motoren. Tot april zijn er in museum De
Locht ook nog diverse wisselexposities
te bezichtigen, zoals Bij ons thuis aan
de muur, een expositie vol nostalgie
met familieportretten, diploma’s,

vrome afbeeldingen, kruisbeelden en
heilwensen. Kinderen kunnen gebruikmaken van de museumspeurtocht en
oude spelen. Museum De Locht is elke
woensdag, zaterdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur geopend. Voor meer
informatie, kijk op www.delocht.nl

Solistenconcours
Horst aan de Maas
Het jaarlijkse solistenconcours van Horst aan de Maas vindt plaats op
zaterdag 29 en zondag 30 maart. Het concours is in MFC de Meulewiek in
Meterik en begint beide dagen om 09.00 uur.

Net als voorgaande jaren wordt het
culturele seizoen in Horst aan de Maas
dit jaar geopend met het OP-festival.
De derde editie van het evenement
vindt plaats op het Wilhelminaplein in
Horst. OP2014 biedt een podium aan
cultureel talent uit eigen gemeente en

is gratis toegankelijk.
Elk cultureel initiatief is welkom op
het festival: van band tot singer-songwriter en van dans tot straattheater.
Daarnaast kunnen ﬁlmprojecten worden vertoond in de Filmcontainer en is
er plek voor verenigingen of (amateur)

kunstenaars die zich willen presenteren
middels een kraampje op de festivalmarkt. Ook zal Kunstbende weer een
Open Podium houden, speciaal voor
deelnemers tussen 13 en 18 jaar. Voor
meer informatie over het festival kijk
op www.op-festival.nl

Het solistenconcours dient als
platform voor de leden in opleiding
van de muziekverenigingen uit de
gemeente Horst aan de Maas. Het solistenconcours wordt gezamenlijk door
de verschillende muziekverenigingen
georganiseerd en ondersteund door de
gemeente. Alle niveaus en instrumenten komen aan bod: van de allerjongste
deelnemers die voor het eerst het

podium zullen betreden tot aan de
meer ervaren solisten die op zoek gaan
naar hun allerbeste kunnen. Door de
ophefﬁng van het Felimaas Concours is
het aantal deelnemers dit jaar toegenomen. In totaal maken 189 solisten hun
opwachting. De deelnemers besteden
vele uren aan de voorbereiding van
hun solo en worden in dit weekend
beoordeeld door een jury.

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur
OOK IN MAART WEER SCHERPE AANBIEDINGEN BIJ PARTIJDUMPER BEZOEK ONZE SHOWROOM VOOR MEER AANBIEDINGEN

Wasmachine Siemens
WM14B261NL

AEG luchtafvoerdroger
T65170AV

Vrijstaande koelkast
Exquisit KS420

Wist u dat wij:

Energieklasse A+
Vulgewicht 6kg
1400 toeren
Startuitstel
Digitaal display
2 jaar fabrieksgarantie

Vulgewicht: 7 kilogram
Programmafase-aanduiding
12 programmas
Startuitstel
Geluidssignaal bij
programma einde
2 jaar fabrieksgarantie
Van € 399,00 voor

Energieklasse A+
Koelinhoud 350 liter
Afm. 59,4 x 175 x 64cm
2 jaar fabrieksgarantie

• Een eigen service en
reparatiedienst hebben

€ 299.00

€ 369.00

• Alle artikelen op vooraad
hebben

Wasmachine
Haier HW60-1482

• Binnen 24 uur leveren

Van €

449,00 voor

€ 349.00
Warmtepompdroger
Beko DPU7380X
Energieklasse A+
Vulinhoud 7kg
Uitgestelde start
Resttijdindicatie
5 jaar fabrieksgarantie, beste koop
Consumentengids 2014
Van € 699,00 voor

  

 
! 
!   
#
  
 
"

Van €

Energieklasse A+, Inhoud 6 kg
Aantal toeren 1400, Uitgestelde start
Resttijdindicatie, 12 programmas
Kort programma 15 min.
Koude was mogelijk
Anit bacterieel systeem
2 JAAR GARANTIE
Van € 399,00 voor



Koelvriescombinatie RVS
Indesit BIAA13X

Blijvend gevestigd in VENRAY

Van €

479,00 voor

€ 389.00

• Kosteloos uw
oude apparaten afvoeren

489,00 voor

€ 599.00
Energieklasse A+
Stroomverbruik 285 kWpjaar
koelgedeelte 213 liter
vriesgedeelte 90 liter
2 jr fabrieksgarantie

• Gratis bezorgen in
heel Nederland

€ 269.00

Wilhelminastraat 35B 5802 BA Venray
Tel. 06 - 46 67 18 78 / 06 - 31 63 25 27

www.partijdumper.nl
U kunt bij ons terecht voor nieuwe apparaten
in verpakking of nieuwe apparaten met lichte transportschade tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Wij verkopen o.a, de merken AEG,
Siemens, Beko, Samsung, LG

• Uw apparaat kosteloos
op verdieping zetten
• Wij alle merken inbouwapparaten kunnen leveren
tegen een zeer scherp
tarief. Loop gerust binnen
en laat u vrijblijvend
informeren naar
de mogelijkheden.

Openingstijden
Maandag van 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur
Gratis bezorgen heel Nederland
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

cultuur
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Voor het versterken van ons team
zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Enthousiaste jonge
allround teeltmedewerker (m)
Functieomschrijving:
s Wij bieden een afwisselende fulltime baan met veel variatie
aan werkzaamheden binnen onze champignonkwekerij.
s Werkzaam binnen een team van ongeveer 8 mensen
s op den duur in samenspraak verantwoording over teeltproces
van de champignons.
s Leertraject binnen bedrijf is mogelijk.
Functie eisen:
s Goede, enthousiaste en ﬂexibele inzet.
s Kennis van machines en onderhoud wordt als positief ervaren.
s Salaris volgens CAO paddenstoelen.
Heb je interesse of wil je meer informatie bel gerust :
Smits Champignons BV
Puttenweg 80 5813 BD Ysselsteyn (l)
Tel. 0478 - 54 15 74 of 06 - 54 21 59 61
Mail je sollicitatiebrief,
dan laten wij wat van ons horen.
e-mail j.smits@smitschampignons.nl

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Sigarenbandjesbeurs
za 29 maart 09.00-15.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Optreden Voltage
za 29 maart 21.00 uur
Locatie: café Station America

Broekhuizen

EK Indoor
modelstockcar racing
zo 30 maart
09.30-17.00 uur
Locatie: De Mèrthal

Optredens Cauldron
en Volture
za 29 maart 20.00 uur
Organisatie: Slappe Hap
Locatie: café Babouche

Optreden
Searing Quartet
za 29 maart 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Wandelen met natuurgids
wo 2 april 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start Theetuin De Roode
Vennen

Strictly Unplugged:
Topsy Turvy
za 29 maart 22.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Broekhuizenvorst

Dutch Battle of
the Coverbands

Belgische avond met John
Henry Funeral Orchestra

za 29 maart 22.00 uur
Locatie: Blok10

za 29 maart
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

zo 30 maart 13.30 uur
Organisatie:
Kinderkledingbeurs
Toneelgroep 60 Plus en
zo 30 maart
de AMC Zengers
Org: Vrouwenbeweging en Hebbuz Locatie: ‘t Gasthoês
Locatie: De Zaal

Hegelsom

tel. (077) 320 97 00

20 jaar

Indoor
Stockcars

Vrijdag 28 maart a.s. komt
Keezus Christus er met zijn disco
voor zorgen dat we ongegeneerd
de voetjes van de grond zullen
tillen, onder het genot van alderwets gezellige hapjes en een lekker biertje of wijntje bij zaal Cox.

Mèrthal
29 & 30 maart

Komt u met ons een reis
terug naar de 80’s maken?

www.peeldrivers.nl

Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Tot vrijdag!

HOUTHANDEL

Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

Concert
zo 30 maart 18.30-22.00 uur
Organisatie: Fanfares St. Nicolaas
en Nooit Gedacht
Locatie: MFC De Zwingel

openbare vergadering
Dorpsraad
woe 2 april 20.00 uur
Locatie: ’t Paradijs

Meterik
Solistenconcours
za 29 en zo 30 maart 09.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek

Lottum

Home of the Blues:
Reno’s Rumble

Sevenum
10e Open Coffee Sevenum
do 27 maart 09.00 uur
Locatie: restaurant Vitellius

Gemeentelijke opschoondag

Kronenberg
Toneelstuk:
Bloedzuigers

Hafvaste-bal

za 29 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

vr 28 en za 29 maart
19.30 uur
Organisatie: Setokids 1
Locatie: in de schuur bij
Heesbeemd 1

za 29 maart
Organisatie: Cv Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Opschoondag

zo 30 maart 10.00-12.00 uur
Organisatie: Stichting Mamaloe’s
Beurzen
Locatie: De Schatberg

Optreden Campaign
zo 30 maart 16.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

zo 30 maart 16.00 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 30 maart 18.30 uur
Locatie: OJC Canix

Grand Premiere met optredens van Proost en dj Stijn

vr 28 t/m zo 30 maart
Locatie: OJC Phoenix

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs

?

za 29 maart 13.00 uur
Organisatie: KJEM
Locatie: start café Ummenthun

Vrijdag 28 maart
Borduurcafé 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Lottum

Rock & soulconcert

Fabulous Acoustic Rock
Tribute

Dorpsraadvergadering

zo 30 maart 18.30 uur
Locatie: OJC Canix

wo 2 april 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Meerlo

Swolgen

Halfvastenbal

Teampresentatie
Kevin van Leuven

Horst

vr 28 en za 29 maart 21.00 uur
Org: Anja Hoeijmakers enTake 9
Locatie: ‘t Gasthoês

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

za 29 en zo 30 maart
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

za 29 maart 09.00 uur
Organisatie: Stichting
KnopenLopen
Locatie: start blokhut
jongerengilde

Heropeningsweekend

Keezus Christus
Superswing

Demonstraties stationaire
motoren

Optreden F.A.R.T
Toneelvoorstelling
Lekker oonderoët

Griendtsveen

www.ikzoekeencontainer.nl

Melderslo

Vrije training EK Indoor
modelstockcar racing
za 29 maart 12.00-17.00 uur
Organisatie: De Peeldrivers
Locatie: De Mèrthal

za 29 maart 19.00 uur
organisatie: c.v. De Vöskes
locatie: ’t Brugeind

Gezamenlijke collecte
ma 31 maart t/m za 5 april

zo 30 maart 15.30 uur
Locatie: café-zaal Wilhelmina

www.mol-hout.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND
 Verkoop van scootmobielen
 Verhuur van scootmobielen
 Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America  06 - 15 15 05 05  john@suncom.nl

Hommage aan Paul Simon
in Cambrinus
Cambrinus in Horst staat op woensdag 2 april in het teken van Paul Simon. Enkele rasmuzikanten zullen deze
avond Simons langspeler One Trick Pony integraal uitvoeren. Het optreden begint om 20.30 uur.
One Trick Pony verscheen in 1980
als soundtrack bij de gelijknamige ﬁlm
waarin Paul Simon zelf een rol speelde.
Het album opent met Late in the
Evening, dat samen met de titelsong,
hoge ogen gooide. One Trick Pony is
een van de werken van Paul Simon die
in de popgeschiedenis nooit de status

van super-lp heeft gekregen, maar
voor een grote groep bewonderaars
altijd tot de verbeelding is blijven
spreken. Tot die groep bewonderaars
behoren ook gitarist Harrie Hendriks,
toetsenist Mike Roelofs en drummer/
percussionist Arthur Lijten, tezamen
de begeleidingsband van Gerard

van Maasakkers. Al stoeiend op het
podium is tussen de bedrijven door het
idee ontstaan om deze ‘Paul Simon’
in zijn geheel uit te voeren. Bassist
Guus Bakker werd als vierde man
aangetrokken.
Voor meer informatie, zie
www.cambrinusconcerten.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Heilige mis

Horst

Broekhuizenvorst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W v-a-l-nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

zaterdag

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

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

zondag

zondag
donderdag

Vocalgroup Hoor’s Horst
Vocalgroup Hoor’s Horst is een meerstemmig koor met Horst als thuisbasis en leden uit de wijde omgeving
van Horst. We zingen vierstemmige (en soms zesstemmige) nummers met eigen solisten en worden begeleid
door ons eigen combo. De muzikale leiding is in handen van Ernst Lamers uit Gennep. Het repertoire van Hoor’s
is divers: van musicals, moderne popmuziek, Afrikaanse liederen tot golden oldies.

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Melderslo
zaterdag
woensdag

zaterdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

In november 2013 heeft Hoor’s met veel succes een
grote muzikale show, genaamd Images, uitgevoerd in het
Gasthoes in Horst. Hierbij was Powerman een van onze
hoofdsponsoren.
Vocalgroup Hoor’s is al voor het zevende jaar betrokken
bij Powerman en heeft een deel van het ﬁetsparcours
geadopteerd. Dat betekent dat ruim 35 leden langs het
parcours staan om de veiligheid van deelnemers en
bezoekers te waarborgen. Deelname aan Powerman is voor
de vocalgroup een leuke kasspekactie en daarmee een
belangrijke inkomstenbron die we graag willen behouden.

Wij wensen Powerman 2014 veel succes, wij zijn erbij dus
tot ziens of tot Hoor´s!

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Spoedgevallendienst
28 maart t/m 3 april 2014
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

dinsdag

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
woensdag

donderdag
vrijdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Parochiecluster Horst

112

Het Powerman gevoel van...

Meerlo

Meterik

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Ad ve rtorial

Lottum

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

Alarmnummer

laten, de wijde wereld in te trekken en
naar hem op zoek te gaan. Zal ze hem
vinden?
Voor tickets en meer informatie, zie
www.tovri.nl of neem contact op via
077 398 68 20.

Kronenberg

Venray

Tandarts

19.15

hebben, piekert ze er niet over. Samen
met haar nieuwe vrienden Tommie en
Annika beleeft ze de grootste avonturen en zorgt ze ervoor dat ze alle grote
mensen te slim af is. Tot ze op een
dag een brief van haar vader krijgt. Ze
besluit Villa Kakelbont achter zich te

Griendtsveen

zaterdag

Huisartsenpost

Heilige mis

09.45

Pippi Langkous is het sterkste
meisje van de wereld. Samen met haar
paard en aapje meneer Nilsson woont
ze in Villa Kakelbont. De grote mensen
uit het stadje vinden dat Pippi naar een
kindertehuis moet, maar als ze hoort
dat je daar geen paarden en apen mag

YEARS

Meerlo

11.00

Broekhuizen
zondag

De Tovri-Kids uit Meterik spelen in het weekend van 5 en 6 april de knotsgekke musical Pippi Langkous in MFC
de Meulewiek in Meterik.

2013
20 1994

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Tovri-Kids spelen Pippi Langkous

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
IS BINNENN!
EL
AOLN
FL
TIJNE
SA
IE
CT
LE
SC
AR
JA
OR
VO
E
UW

DE NIE
FINED IS BINNEN!
DEKBEDOVERTREKKEN VAN REREK
KEN IN 260 BREED!
VANAF NU OOK DEKBEDDEN EN OVERT

LEKKER MAGER! LEKKER GOEDKOOP!

LICHT GERIJPT 35+
De lekkerste en
romigste licht
belegen kaas
met weinig vet

kilo

9,95

Toos en Rob
Wagenaar
Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

28

cultuur

27
03

