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Kinderen denken mee
over nieuw schoolplein
In Kronenberg werd drie jaar geleden een nieuwe basisschool gebouwd, basisschool De Kroevert. Bij de komst van een nieuwe basisschool hoorde ook een plein, er waren
alleen nauwelijks speeltoestellen. Een jaar later trokken de leerlingen aan de bel: ze vonden zowel het schoolplein als het dorpsplein maar saai. Lees verder op pagina 02

Kasteelboerderij wordt pannenkoekenrestaurant
Als alles volgens planning verloopt begint Eric Janssen, eigenaar van De Lange Horst, in de Horster Kasteelboerderij een pannenkoekenrestaurant. Hij koopt het pand van gemeente Horst aan
de Maas, die de pachtovereenkomst met de huidige uitbater heeft opgezegd.
“De zaak is voor 97 procent rond.
Als we tot een overeenstemming
komen met gemeente Horst aan de
Maas en de huidige uitbater, dan kunnen we aan de slag”, aldus Janssen,
die de zaak samen met zijn broer gaat
runnen.
Volgens hem zijn er nog enkele
punten waarover met de gemeente
gesproken moet worden, zoals het
bodemonderzoek. Als de partijen er
met z’n drieën uitkomen, Janssen
verwacht binnen niet al te lange tijd,
dan wordt het eeuwenoude rijksmonument een pannenkoekenrestaurant
waar naast restaurant ook plek is
voor andere activiteiten als partijen
en vergaderingen. Volgens Janssen

had hij het pand al langer op het oog.
“Voor mij is dit het mooiste pand buiten
het centrum van Horst. En ik ben een
ondernemer die, als hij iets wil, zich
daarin vastbijt. Toen ik hoorde dat het
pand beschikbaar kwam, heb ik me
meteen gemeld.”
Omdat de boerderij een rijksmonument is, is een verbouwing
aan veel regels en eisen gebonden.
“De gemeente eist onder meer dat
we eerst het achterstallig onderhoud
wegwerken en daarna kunnen we gaan
verbouwen. Voordat we daarmee aan
de slag kunnen, moeten we eerst alle
richtlijnen en subsidieregelingen van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
uitgezocht hebben. We doen het goed

of we doen het niet.” Volgens Janssen
moet er flink wat geld worden geïnvesteerd in het pand. “Met één ton kom je
er niet en ook niet met vijf.”
Het woongedeelte van de huidige
Kasteelboerderij blijft woning, wat
de precieze invulling wordt is nog
niet zeker. De rest van het gebouw
blijft bedrijfsmatig. “We willen zoveel
mogelijk het karakter van het pand
intact houden. Het wordt dus geen
moderne discotheek of zo. De naam
Kasteelboerderij willen we ook behouden. Ik ben ervan overtuigd dat we
met ons concept heel snel iets goeds
op de kaart kunnen zetten.” Wanneer
het restaurant opengaat, is nog niet
bekend. “Met de huidige bewoner heb

ik afgesproken dat hij er kan blijven
wonen, totdat hij iets anders heeft
gevonden. Verder ligt het eraan wanneer ik de vergunningsaanvraag kan

doen en de verbouwing kan beginnen.
De activiteiten die dit jaar nog gepland
staan, kunnen wat mij betreft gewoon
doorgaan.”
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Kinderen denken mee over nieuw schoolplein

“Het was saai op het schoolplein”,
vertelt leerlinge Aafke Lemmen (11).
“Er was bijna alleen maar stoep en
er waren weinig andere materialen.”
De school was het hier wel mee
eens en stelde toen voor om een
sponsorloop te organiseren. Hoewel

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Horst Centrum leeft
gehele gemeente
Stichting Evangelisatie Limburg
alleen voor Horst

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.

de sponsorloop veel geld opbracht,
bleken speeltoestellen in de praktijk
toch duurder uit te vallen.
De werkgroep van ouders, onder
anderen bestaande uit Ron van
Enckevort (47), Kim van Rens (36)
en Jacqueline Lunenborg (42), ging
daarom op zoek naar andere investeerders. “We hebben diverse partijen
bereid gevonden om ons te sponsoren. Er zijn zowel sponsors die ons
financieel steunen, als in materialen,”
vertelt Jacqueline. “Maar we hebben
ook sponsors die bijdragen in arbeid of
werkuren”, vult Ron aan. “Doordat we
veel materialen gesponsord kregen,

kunnen we het schoolplein ook leuk
aankleden. Er komen niet alleen speeltoestellen, maar ook indianendorp en
een multifunctionele arena.”

Leerlingen komen
met ideeën
Het overkoepelende thema is
‘natuurlijk’. “Dit komt tot uiting
door veel natuurlijke materialen te
gebruiken”, zegt Ron. Ook aan de
kinderen is gevraagd mee te denken.
Jerre Versleijen (10): “We mochten
allemaal een tekening maken van wat
we graag op het schoolplein willen. Ik

heb toen een tekening gemaakt van
een grote mandschommel.” Kim gaat
verder: “We hebben uiteindelijk wel
gekeken of het allemaal haalbaar was.
Sommige ideeën waren erg leuk, maar
praktisch niet haalbaar of niet veilig
genoeg. Waar mogelijk hebben we de
leerlingen er wel zo veel mogelijk bij
betrokken.” De kinderen zeggen het
zelf ook erg leuk te vinden om mee te
werken. Zo vertelt Jerre dat ze in zijn
klas fossielen hebben gemaakt die nu
gebruikt worden voor de decoratie.
De jongens die bij Louca Alards (12)
in groep 8 zitten, mogen af en toe
meehelpen met sjouwen.

Zingen, schilderen, t haiboksen en
rouwen
Vijfentwintig jongeren namen zondag 19 april deel aan Doe Maar Rouw in café De Lange. Door middel van
diverse workshops en gesprekken werd het verlies van dierbaren verwerkt.

Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen, Rick
van Gasteren, Anne Gubbels, Judith
van Meijel, Gyonne Schatorjé,
Victor Verstraelen, Rosanne
Vromen en Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Marianne Pirlo
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
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

Als alles volgens planning verloopt, is het schoolplein over ongeveer vijf weken klaar. “We hadden
gedacht dat het iets eerder af zou
zijn, maar omdat we onder andere
te maken hebben gehad met slechte
weersomstandigheden en omdat
we afhankelijk zijn van vrijwilligers
hebben we werkzaamheden af en
toe moeten uitstellen”, legt Ron uit.
“Ik vind het best opschieten”, zegt
Aafke. “Er zijn een paar dingen waar
we nu al op mogen spelen.” En omdat
het een openbaar speelplein is, mag
Louca, die nu in groep 8 zit, volgend
schooljaar gewoon terugkomen.

Graffiti spuiten, thaiboksen, liedjes
schrijven, speksteen bewerken: het
zijn geen dingen die je meteen linkt
aan rouw. Toch was het zo, afgelopen
zondag in café De Lange. Tijdens Doe
Maar Rouw kwamen vijfentwintig
jongeren bij elkaar om het verlies van
dierbaren te verwerken. “Als je in een
rouwsituatie zit, is het zo ontzettend
belangrijk dat je je kunt uiten. Of het
nou door middel van sport, dans of een
gesprek is”, vertelt Gertie Mooren (48)
uit Meerlo. Mooren is gespecialiseerd
in rouw-, verlies- en traumatherapie en
heeft Doe Maar Rouw georganiseerd.
Tevreden kijkt ze door de zaal.

Er heerst geen bedrukte stemming,
mensen zijn druk in de weer met de
verschillende workshops. Hier en daar
wordt gelachen. Zo hoort het ook
volgens Mooren: “In het begin hebben
we mensen verhalen laten vertellen. Sommigen vinden het fijn om te
praten, anderen niet. Het gaat erom dat
je je kan uiten, en dat doet iedereen
op zijn eigen manier. We denken altijd:
‘zoek iets uit dat bij je past, en ondertussen kan je praten als je wil, maar
het hoeft niet’, dat kan dus door middel
van die workshops.”
Eén van de workshops wordt
gegeven door Joep van Wegberg (33).

Kleine brand
Grubbenvorst
In Grubbenvorst woedde in de nacht van maandag 20 op dinsdag
21 april korte tijd een klein brandje. Een stapel openhaardhout die tegen
een tuinhuisje aan lag, had vlamgevat.
De brandweer kreeg om 02.30 uur
een oproep om een brand aan de
Pastoor Zegersstraat in Grubbenvorst
te blussen. Eenmaal daar bleek
het om een kleine brand achter in
de tuin te gaan. De buurman had

de brand al met de tuinslang geblust.
De brandweer hoefde daarom enkel
te controleren.
Hoe het brandje heeft kunnen
ontstaan, is niet duidelijk, aldus een
brandweerwoordvoerder.

De Horster muzikant schrijft een aantal
liedjes met de deelnemers. Simon Hoex
(22) uit Kronenberg is één van hen.
Hij heeft het afgelopen jaar meerdere
mensen uit zijn omgeving verloren.
Simon: “Een oom, een tante, mijn oma
en mijn vader. Ik vind het moeilijk om
daarmee om te gaan en probeer voor
mezelf een manier te vinden om me

wat beter te voelen. Dit initiatief trok
me aan. Vooral het creatieve aspect.
Het leek me heel tof om het verlies om
te zetten in iets nieuws en moois.”
En dat is gelukt. Aan het eind van
de dag laat Simon het liedje horen dat
hij met Joep heeft geschreven. De tekst
gaat over een matroos die kapitein
wordt, een metafoor voor zijn eigen situatie. Simon wil graag de touwtjes weer
in eigen handen hebben en dingen doen
waarvan hij weer vrolijk wordt. Er wordt
aandachtig geluisterd en luidruchtig
geapplaudisseerd. Simon heeft een goed
gevoel overgehouden aan de dag: “Het
is heel fijn om hier te zijn en verhalen
van andere mensen te horen. Je hoort
hoe zij met hun verlies omgaan en hoe
ze weer plezier krijgen in het leven. Daar
kan ik veel van opsteken.”
Aan het einde van de dag wordt
er een workshop thaiboksen gegeven.
Naast de uitleg over verschillende
stoot- en traptechnieken wordt er door
de docenten ingehaakt op de noodzakelijke mentaliteit. “Thaiboksen is
zestig procent mentaliteit en veertig
procent training. Als je zonder zelfvertrouwen de ring instapt, kan je net zo
goed opgeven. Je moet leren incasseren. Je moet vallen en weer opstaan.
Waar een wil is, is een weg.” Het is een
gedachtegoed dat ook buiten de ring
goed te gebruiken is.

3-in-1 lunch voor 2 personen
(soepje, broodje, drankje)

4-gangen keuzediner voor 2

€ 24,00

€12,00
74,00

€37,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Renovatie Molenkruis
In het Meteriksveld in Meterik werd op maandag 20 april door enkele vrijwilligers de laatste hand gelegd aan
de renovatie van het Molenkruis.

Asperge carré’s

www.bakkerijbroekmans.nl

mooi
haar
De opknapbeurt van het kruis was
al eerder gestart, maar op maandag
20 april werd er gewerkt aan nieuwe
beplanting rondom het kruis. De renovatie kwam tot stand door samen
werking van Stichting Veldkruisen en

–Kapellen in Horst, Stichting Het Horster
Landschap en enkele plaatselijke
ondernemers. “Dit monumentje van
vroomheid is een goede plek om een
bezoekje aan te brengen ter bezinning
of om in overpeinzing op het bankje

aan de overkant van de weg te zitten.
Bovendien voegt de groene ‘skyline’
van de Schadijker bossen op de
achtergrond een extra dimensie toe
aan het uitzicht”, aldus Frits Huys van
Stichting Veldkruisen en -Kapellen.

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

Weer auto’s Sun-Power beschadigd

Uitgebreid moederdag brunchbuffet

Nadat al eerder tweemaal auto’s van uitzendbureau Sun-Power in Horst waren beklad, zijn onlangs enkele
wagens bekrast.
De auto’s staan geparkeerd bij het
uitzendbureau. “Zondag 12 april zijn
de auto’s alweer voor de vierde keer
beschadigd”, zegt een woordvoerder
van het uitzendbureau. “Ditmaal zijn
er echter cameraopnames gemaakt en
zijn er beelden van de vermoedelijke

dader. Op die beelden is te zien dat op
die dag om 19.00 uur een man met kort
donkerblond haar, met een blauw-wit
trainingsjack aan en een zwarte zonnebril op vanuit de Energiestraat richting
de parkeerplaats van Sun-Power loopt.
Op de beelden is duidelijk te zien dat

Het
o en
rg
e
asp eseiz !
e
is begonn n

deze man de auto’s van Sun-Power
bekrast met een scherp voorwerp.”
In samenwerking met de politie is
Sun-Power op zoek naar deze man.
Getuigen kunnen zich melden bij
Sun-Power via 077 472 01 99 of bij de
politie via 0900 88 44.

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

www.restauranthetmaasdal.nl

PERKPLANTEN

.

DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten. Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

AKTIE:

GERANIUMS

Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

NU VOOR

€ 0,90

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

KONINGSDAG OPEN

Tel. 077-3982922/06-54306964

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

HALLO in Toronto
Ger Thielen uit Horst reisde in februari na vier dagen carnaval vieren voor zijn werk af naar Vaughal, nabij
Toronto in Canada. Precies op de dag dat daar ’s nachts de koudste temperatuur sinds 60 jaar werd gemeten,
-21 graden, bezocht hij vlak voor zonsondergang de beroemde CN Tower in Toronto. “Het leek me leuk om dit
prachtige uitzicht vanuit de 441 meter hoge toren met de lezers van de HALLO te delen. Mijn advies: als je
een keer in Canada bent, dan moet je deze toren zeker niet overslaan!”

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Op vrijdag 24 april 2015 zijn onze ouders/grootouders

Piet en Agie Aerts-Brouwers
50 jaar getrouwd.
Op zaterdag 25 april 2015 is er een H. Mis om 14.30 uur
in de H. Theresiakerk in Kronenberg.
Hierna zetten we het feest voort in besloten kring.
Kinderen en kleinkinderen.
Americaanseweg 7, 5976 ND Kronenberg.

Hartelijke dank
aan iedereen die zich voor of achter de schermen heeft ingezet
om ons diamanten huwelijksfeest onvergetelijk te maken.
Dank voor de vele felicitaties, cadeaus, alle werk door de kinderen
en kleinkinderen en de prachtige versieringen van huis, kerk
en cafés door buurtvereniging d’n Horsterdiek.

Nelly en Henk Hendrix – van de Rijdt
Lottum, 17 april 2015.

Op 1 mei 2015 gaan wij

Yvonne Korstjaans
& Nick Maessen
trouwen!

Wij geven elkaar het ja-woord
om 12.15 uur in
de H. Joseph kerk in America.
Je bent van harte welkom op de
receptie van 19.00 tot 20.00 uur
bij het Maaspaviljoen,
Veerweg 15 in Broekhuizen.

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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te koop: div. soorten zand en cement.
www.hoeymakershorst.nl
06 53 47 28 07.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
T.k. gevr. landbouwmachines
schudder/maaier/hark/ploeg/frees/
kipper/mesttank/weidesleep/maaizaaimachine/tractor enz.en vee/
paardentrailer 06 19 07 69 59.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Huis+weiland bebouwde kom Horst.
Landhuis 935 m3 op perceel 3.375 m2
binnen bebouwde kom Horst,
Pr. Irenestraat 59, € 549.000 k.k.
Tel/sms 06 40 20 38 38.
Gezocht woonruimte. Werkende
jongeman 20 jaar uit Twente zoekt op
korte termijn kamer/ woonruimte in de
regio. Voor tel. contact 06 24 60 74 70.
Computerproblemen. Automation
Support voor al uw computer vragen.
Opschonen pc, internetproblemen,
verkoop van nieuwe pc/laptop en randapparatuur. Wij komen graag bij u aan
huis. René vd Sanden. www.autosup.nl.
06 40 28 36 49.

Wij willen iedereen
hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties
die wij mochten ontvangen op
ons 50-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.



Hallo, hier ben ik!

Tijn
18 april 2015
Zoon van
Willem en Annemiek
van Hoof-Hermans
Broertje van Rosalie
Meterikseweg 90
5961 CZ Horst


Welkom lief meisje!

Jasmijn
Geboren op
14 april 2015
Dochter van:
Sarah Coopmans
en Hans Fortuin
Staarterstraat 6
5975 BX Sevenum

Jo en Gerda Manders
Geboren

T.k. haagstruiken, laurier 1-2 m. vanaf
3 euro en Ligustrum struiken 0,6-1,5 m.
vanaf 0,50 euro. Eventueel bezorgen
tel. 06 81 55 39 56.
Problemen met tv-beeld?
Veel klanten klagen over blokkerig
beeld en missen zenders. Reden om
over te stappen naar een andere provider. Vraag dan gratis advies en maak
een afspraak met JaVu Computers.
077 374 52 85 of 06 10 07 21 93.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Troubadour Math Craenmehr.
Waarschijnlijk ten overvloede maar aan
de 421 liedjes zijn er weer 4 toegevoegd. Ook die liedjes die ik met Sjraar
Peetjens zing. Geef een leuk moederdagcadeau. Of oma- of opadag. math@
muziekenspel.nl
Gezocht grotere partijen oude
veilingkisten. 06 21 23 88 89.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Te koop potgrond – tuincompost
www.hoeymakershorst.nl
06 53 47 28 07
Via-Rosa. Praktijk voor coaching en
counseling, mindfulness, meditatie en
reiki. info@via-rosa.nl www.via-rosa.nl
B24fitclub.nl zoekt 3 dynamische
sociale collega’s die willen (leren)
werken als welzijncoach.
Bel 06 10 29 17 21.

Fien

16 april 2015
Dochter en zusje van
Paul, Mieke en Jans
Jacobs-Janssen
Langstraat 43
5963 NV Hegelsom

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

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Parochieraad tegen
uitbreiding speelplaats Griendtsveen
De parochieraad uit Griendtsveen heeft het plan van basisschool
De Driehoek om haar speelplaats uit te breiden afgewezen. Het bezwaar
van de parochieraad is dat de privacy van de bewoners van de oude
pastorie en het voormalige klooster in het geding komt.
De basisschool gebruikt al
verschillende jaren een stukje
grond, dat in eigendom is van de
parochieraad, als schooltuin. Ruud
Leurs, directeur van basisschool
De Driehoek, licht toe: “We willen
graag het schoolplein uitbreiden
en verfraaien. Voor de uitbreiding
willen we een deel van de schooltuin
gebruiken. De parochieraad wil
daar echter geen toestemming voor
geven.” Voor de uitbreiding zou een
muur die nu tussen het speelterrein
van de basisschool komt afgebroken
moeten worden. “Die muur blijft

staan”, stelt Ton Bukkems, namens
de parochieraad. Leurs geeft aan dat
hij graag nog een keer in gesprek wil
met de parochieraad om zijn plannen
nogmaals toe te lichten. “We willen
hun graag laten zien wat we met het
schoolplein voor ogen hebben en dat
het iets wordt waar de kinderen van
Griendtsveen dagelijks plezier van
gaan hebben.” Naast de uitbreiding
wil de school het plein ook verfraaien
met enkele speeltoestellen. “Daarvoor
hebben we een aanvraag bij de
dorpsraad gedaan voor het verkrijgen
van prioriteitsgelden”, aldus Leurs.

Twee uur gesloten

Politiebureaus dicht
uit protest
De politievakbonden hebben hun leden opgeroepen om donderdag
23 april massaal mee te werken aan een twee uur durende sluiting van
de politiebureaus voor het publiek. Aangifte doen is dan even niet
mogelijk. De bonden houden de actie uit protest. Zij willen een
betere cao.
Tijdens de sluiting worden
tijdelijk geen aangiften opgenomen.
De actie is volgens de bonden een
protest tegen het nog altijd uitblijven
van een goed cao-aanbod van
minister Van der Steur.
De actie start om 09.00 uur in
de eenheden Noord-Nederland,
Oost-Nederland, Midden-Nederland,
Oost-Brabant en Limburg. Daar zullen
de politiebureaus tot 11.00 uur
gesloten zijn. ’s Middags sluiten de
andere eenheden tussen 13.00 en
15.00 uur. Of het politiebureau aan de
Venrayseweg in Horst gehoor geeft
aan de oproep van de vakbonden,
is nog onduidelijk. De afdeling
communicatie van de Veiligheidsregio

Limburg Noord wil hier niets over
zeggen en de politievakbond was niet
bereikbaar voor commentaar.
Tijdens de publiekssluiting
werken de agenten gewoon
door, aldus de bonden. Zij zullen
dan administratief werk doen.
“Deze invulling van de actie verwijst
naar de hoge werkdruk binnen
de politiesector. Per jaar komen
naar schatting ruim een miljoen
aangiften en meldingen binnen en
de middelen en het budget voor de
politie blijven flink achter”, laten de
bonden weten.
Wel blijven de agenten
beschikbaar voor noodhulp, zodat de
veiligheid niet in het gedrang komt.

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.

Wereldwinkel Horst
tijdelijk dicht

Te huur gevraagd!
Perceel landbouwgrond of weiland
Kellenaers-Vervuurt Bosstraat 63,
Hegelsom tel.: 06 49 35 99 96

De Wereldwinkel in Horst gaat vanaf maandag 4 mei tijdelijk dicht.
De winkel heeft een tekort aan vrijwilligers en gaat in de periode dat hij
gesloten is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Hortensia aanbieding! Pluim (2 srt).
en Annabelle 3 voor € 10,00 of
10 voor € 27,50. Meer info
www.veld-tuinplanten.nl o.a.
lei-dak-zuil-bolbomen, buxus, taxus
v.a. € 1,50, coniferen, laurier, vlinderstruik, viburnum e.a. heesters (ook
op stam). Bodembedekkers. Oude
Heldenseweg (naast!! 13a) Maasbree.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel 06 40 32 71 08.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

De Wereldwinkel is sinds 2002
gevestigd in een pand aan de
Kerkstraat in Horst. Secretaris Mart
Classens van Stichting Wereldwinkel
Horst: “We hebben op dit moment
te weinig vrijwilligers om de
winkel verantwoord open te laten
gaan. Daarbij gaat het vooral om
vrijwilligers in leidinggevende
functies, want verkoopvrijwilligers
hebben we net genoeg.” Classens
geeft aan dat het bestuur na 4 mei
op zoek gaat naar nieuwe vrijwilligers
om het team te versterken.

“We hopen dus een doorstart te
kunnen maken. Als we geen nieuwe
vrijwilligers vinden, dan is het
waarschijnlijk ook niet mogelijk om
de winkel weer te openen.”
Centrummanager Anita Rongen
laat in een reactie weten dat ze op
de hoogte is van de tijdelijke sluiting.
“We wachten even af of de winkel
weer opengaat, want we hebben
vernomen dat er waarschijnlijk een
doorstart gaat worden. We maken
ons dus nog geen zorgen, maar we
houden wel de vinger aan de pols.”
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Ontsteking Sportvlam

Opening Nationale Sportweek in Horst
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

verzamelen voor de ontsteking van
de Sportvlam van Horst aan de Maas.
Uit alle dorpskernen waren er fakkellopers aanwezig die onder geklap
en gejoel van het publiek onthaald
werden. Lottum wist de meeste lopers,
van jong tot oud, te leveren. Ondanks
het stralende weer bleek er toch nog
een windje te waaien, waardoor het
ontsteken van de Sportvlam van Horst
aan de Maas op het podium niet even
gemakkelijk was.

Wie neem jij mee?
Na deze officiële opening was het
tijd voor Miel Hoeijmakers en Maxime
Baur om hun lied Wie neem jij mee? op
de melodie van het nummer Uptown
Funk van Mark Ronson ten gehore
te brengen. Dit lied, naar het thema
Ik neem je mee! van de Nationale
Sportweek, werd ondersteund door het
promotieteam van het Sportmagazine,
bestaande uit leerlingen van het
Dendron College. Deze leerlingen in
hun fluorescerende sportpakjes lieten
het publiek meeklappen en het team
van Sport aan de Maas zelfs dansen.

Wie zaterdagmiddag 18 april
in het centrum van Horst aanwezig
was, kon niet om de opening van de

01

Nationale Sportweek heen. Op het
Sint Lambertusplein was een stormbaan voor de jeugd en een podium

aanwezig. Rondom dit podium wisten
presentator Rob Zanders
11 en wethouder Bob Vostermans
een menigte te
09

winkel&bedrijf
Advertorial

Een kwart eeuw passie voor het vak

Cleopatra passie voor lingerie
viert jubileum

Themanummer
Energie!
Wie neem jij mee? werd gevolgd
door het themanummer Energie!.
Veel basisschoolleerlingen leren op
dit moment de tekst en de bijhorende
dans op dit lied dat is uitgebracht
voor de aankomende Koningsspelen.

Het promotieteam nodigde dan ook
alle aanwezige kinderen uit om mee
te doen. Niet alleen de kinderen,
maar ook het team van Sport aan de
Maas liet op dit nummer weer haar
danskunsten zien. Na een laatste dans
van vier leerlingen werd de opening
van de Nationale Sportweek beëindigd
en mocht de jeugd zich uit gaan leven
op de stormbaan.

Sportweek: een echt
Horsters feestje
Gerard Lok (59), projectleider
van de Nationale Sportweek in Horst
aan de Maas, is tevreden met het
resultaat: “Het was een geslaagde
opening. Ik ben vooral trots op de
leerlingen van het Dendron College,
die ontzettend enthousiast meededen.
Ik hoop dat de Nationale Sportweek in
de toekomst echt een Horster feestje
wordt.” Ook Jeroen Janssen Corssmit
(28), werkzaam bij Sport aan de Maas,
is te spreken over de opening. “Ik vond
het een heel tof evenement. Het was
mooi om te zien hoe enthousiast het
promotieteam was”, vertelt hij. Jeroen
ziet de komende week met veel plezier
tegenmoet. “Er staan deze week
heel veel vette dingen te gebeuren,
waarbij vele verschillende groepen
zullen meedoen. Er is goed gekeken
naar welke sportactiviteit bij welke
doelgroep past. Het zal voor mij een
drukke week worden, maar ik heb er
zin in.”

Genieten
Genieten in
in de
de tuin!
tuin!

Lingeriespeciaalzaak Cleopatra passie voor lingerie uit Horst bestaat dit jaar 25 jaar. Dit wordt gevierd met een jaar
lang verwennerij. Op zondag 26 april wordt het jubileumjaar afgetrapt met de lancering van een eigen magazine.

zondag
open!

Grote hortensia’s
van € 12,95 voor € 7,95
Rhododendrons
25% korting
volop keuze uit:
zomerbloeiers, kuipplanten,
(fruit)bomen, haagplanten,
groenteplanten en kruiden

Geldig t/m 28 april 2015

De Nationale Sportweek in Horst aan de Maas werd zaterdag 18 april op het Sint Lambertusplein feestelijk
geopend onder toeziend oog van wethouder Bob Vostermans (in kostuum én sportschoenen) en Sport aan de Maas.

Tuincentrum Hegger
Op de Diep 9, Lomm Tel. 077 - 473 24 25 www.edhegger.nl
Open: ma t/m vrij 09.00 - 17.30 uur za: 09.00 - 16.00 uur zo: 10.30 - 16.00 uur (april en mei)

Lilian Keijsers-Soberjé opende haar zaak in Horst
in 1990. De winkel groeide uit tot één van de grootste
lingeriespeciaalzaken van Nederland. Op bijna 300
vierkante meter vind je een uitgebreide collectie
lingerie en nacht- en badmode voor dames en heren.
Het deskundig adviesteam helpt je met plezier bij
het maken van de juiste keuze. Lilian won in 2013 de
verkiezing Zakenvrouw Noord-Limburg, waarbij vrouwelijk
ondernemerschap en vrouwelijke energie maar vooral de
inspiratie en de passie van zakenvrouwen centraal staan.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum wordt
het gratis magazine ‘CLEOPATRA’ uitgegeven, met passie
als rode draad. “Al die jaren heb ik mijn werk met
passie gedaan en mij regelmatig laten leiden door mijn
onderbuikgevoel. Passie is waarom we doen wat we doen
en hoe we het doen”, aldus Lilian. ‘CLEOPATRA’ staat vol
leuke weetjes en passievolle verhalen over uiteenlopende
onderwerpen, van lingerie tot ondernemen.
Deze jubileumuitgave is vanaf koopzondag 26 april bij
Cleopatra en zes ondernemers, die in het magazine

ook hun passievolle verhaal
vertellen, gratis verkrijgbaar
voor klanten. Maar er is
meer, bijvoorbeeld het ‘Cleopatra-muntje’! Bij besteding
van 50 euro krijgt elke klant een muntje ter waarde van
2,50 euro. Dit kan op elk moment tijdens het jubileumjaar
ingeleverd worden. Er worden een VIP-night, Men’s-Night
en prijsvraag georganiseerd. De verwenkalender in het
magazine geeft een overzicht van alle activiteiten in het
jubileumjaar. Meld je aan voor de nieuwsbrief via
info@cleopatralingerie.nl om op de hoogte blijven van
alle verwennerijen of like Cleopatra passie voor lingerie
op Facebook.

VO OR AL UW

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

FSFE
TH U IS- & BEDRIJ

ESTEN

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Ook zo klaar met uw huidproblemen?

Huidzorg Horst

Last van huidproblemen, ongewenste
haargroei, oedeem of littekens?
Geef uw huidzorgen uit handen
en maak een afspraak met Wendy
of Evelien van Huidzorg Horst.

Kerkstraat 20a, Horst, 077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

Kijk nu op www.huidzorghorst.nl

Wendy Kuunders Evelien Minten
06 - 42 15 30 23
06 - 34 94 84 19
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Waarom al dat vechten, waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en helemaal niet terecht
Je wilde graag nog verder maar verloor dit gevecht.
Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven,
hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ôzze pap, opa en opi,

Thei Jacobs
echtgenoot van

Mia Jacobs-Hesen

Graag willen we onze dank uitspreken voor de betrokkenheid
in de laatste weken die onze pap

Frans Coenders
gegeven waren, de warme woorden op de vele kaarten
bij zijn overlijden en de aanwezigheid bij de uitvaart.

Integrale coaching. Begeleiding en
ondersteuning bij veranderingsprocessen. www.het-stiltehuis.nl.

Het klaar staan van een ieder in deze bijzondere tijd,
zoals pap klaar stond voor anderen, was het mooiste en best
passende eerbetoon. Wij zijn daarvoor erg dankbaar.

‘t Winkeltje, Herstraat 44. Goedkoop
de lente/zomer in? ‘t Winkeltje heeft
een breed assortiment waaruit u kunt
kiezen. Ons motto: “uw voordeel =
ons plezier” is niet zomaar een kreet!
Zondag 26/4 gesloten, maandag 27/4
geopend.

Mia Coenders-Peelen, kinderen & kleinkinderen
De 6-wekendienst vindt plaats op de geboortedag van Frans,
vrijdag 1 mei 2015 om 18.30 uur in de St. Lambertuskerk van Horst.

hij overleed op 82-jarige leeftijd.
In de leeftijd van 80 jaar is

Horst, Mia Jacobs-Hesen

Frans Vermazeren

Jan en Marian
Freek
Luuk en Brenda

na een liefdevolle verzorging in Berkele Heem overleden.
Familie Vermazeren

Carla en Jos
Roel en Wendy, Mirthe, Niels
Tim en Jenny
Joris en Melanie
Frank en Marloes
Joep

Horst, 15 april 2015
Correspondentieadres:
Doolgaardstraat 10, 5961 TS Horst
De crematiedienst heeft op 20 april plaatsgevonden in Venlo-Blerick.

Horst, 18 april 2015
Correspondentieadres:
Vondersestraat 49-A
5961 JR Horst
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 23 april j.l.
in de aula van het crematorium Boschhuizen.
Wij willen iedereen danken voor de steun en medeleven
tijdens de ziekte en het afscheid van mijn lieve man,
ôzze pap, opa en opi.

In liefde losgelaten

Ondanks de verloochening door de medische instituten,
zijn de donkere wolken van jouw medisch doolhof
verdreven door het licht van de waarheidsvinding.

Jan Hesen
Jouw pad is weer helder geworden.
Je wilde nog zo graag leven
maar al ben je niet meer fysiek onder ons,
samen wandelen we voort.
Je zult altijd in ons hart en herinnering verder leven,
als “Enne Hiele Lieve Meens”.
Familie Hesen-Swinkels
Sevenum

Sophie Jans-Snellen
Petronella Wilhelmina Sophia
echtgenote van

Dankbetuiging

Dank voor de vele kaarten, bloemen en belangstelling
bij het overlijden van

Theo Jans †
Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar.
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Te Huur in Winterberg 4-persoons
appartement, in de week van
Koningsdag nog vrij (meivakantie).
Meer info kijk op facebookpagina
Winterberg Appartement of mail
naar jeanne.verdellen@hotmail.com
telefoon 06 46 32 00 39.

Sophie Mooren-Custers
De zeswekendienst is op 2 mei 2015 om 18.00 uur
in de St. Lambertuskerk te Horst.

Trimsalon Jollytrim Meterik.
Trimsalon voor hond, kat en kleindier.
Gespecialiseerd in alle hondenrassen.
Behandeling op afspraak: 06 29 12
90 87 of info@dierensalonjollytrim.nl
Website: www.dierensalonjollytrim.nl
Workshop Steyl-sieraden. Workshop
wikkelarmband of 4 losse armbanden
maken. Ruime keuze uit veel kleuren
en mooie materialen zoals leer, suede,
kralen en ketting € 27,95 p/p
3 t/m 12 personen. steyl-sieraden.nl
Medehuurder. Ben op zoek naar
een medehuurder, 40+ vaste baan
all-in 650.00 tel. 06 83 71 34 34,
1 mnd proef.
Verloren tussen Grubbenvorst en
Oostrum (via Maasdorpen) zijkap
motor Honda Shadow 1100.
Tel. 06 19 99 78 24.
Kleinschalige wasserij.
Ophalen-wassen-drogen-vouwenopbergen € 3,00 p/kg. Strijken, alleen
als u dit wilt, tegen meerprijs. Ik kom
in verzorgings/bejaardenhuizen, maar
ook bij u thuis. Info Wendy Claassens 06
23 99 77 30.
Breien maakt gelukkig. Geluk is
belangrijk voor je gezondheid.
Breien is dus goed voor je gezondheid.
Breimode en Handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst.
Te huur voor werkend persoon
in buitengebied America 1-pers
appartement, € 475 p/mnd.
06 53 86 82 47.
Te koop halfvrijstaande landelijke
woning. Den Spittheuvel 15
Kronenberg. Kavel 244m2. € 230.000 kk.
tel/sms/whatsapp 06 18 31 26 14.
DiDji’S Natuurlijk! Uw regiospecialist
in natuurlijke dierenvoeding.
www.didji.nl Tel. 06 40 88 97 54.
Verloren portemonnee
met pasjes van Dendron College naar
Grubbenvorst. Tel. 06 27 19 23 91 of
077 366 25 36.
Gezocht personeel cafetaria,
25 uren p/w, horeca ervaring, flexibel,
stresbestendig, info@eetwinkelbebo.nl
Pedicure nodig? Gediplomeerde voetzorgverlener voor alle voetbehandelingen. Geen wachttijden. Bel voor info of
afspraak Cisca Jansen 06 19 96 96 48.

Troubadour Math Craenmehr.
Voor een vriend ben ik op zoek naar
een tuinman die op onk.basis een
prachtige tuin wil onderhouden.
Op zondag 26 april is er een expositie
Het zal een genot zijn om bezig te zijn
van Schildersclub Eigen Stijl in WoZoCo en af en toe een duik te nemen in het
Aan de Brug, Pastoor Jeukenstraat in
zwembad. 06 22 60 41 88.
America. U bent van harte welkom
Te koop verse tulpen € 2,- per bos.
tussen 11.00 en 17.00 uur.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
Vanaf vandaag aardbeien te koop
tel. 077 464 13 80.
in onze automaat. Bouten
Voor groentenplanten, o.a.
Americaanseweg 50 Kronenberg.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys,
Petra Duijkers
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
uitvaartverzorging
tel. 077 398 35 52.

Jan, kinderen en kleinkinderen
14 april 2015
Hof te Berkel 23, 5961 KX Horst
Correspondentieadres:
Blauwververstraat 32a
5961 KJ Horst
De crematieplechtigheid
heeft inmiddels plaatsgevonden.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Te koop woonhuis, Nieuwstraat 10
Horst. Ideaal voor bijv. starters.
Vraagprijs: 187.500.
Voor info: 06 48 79 91 02.

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

HAN-MARK
ARENDSE

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Presentatie basisscholen

K-style Market bij De Locht
Leerlingen van zeven basisscholen in Horst aan de Maas presenteerden op vrijdag 17 april alles wat zij geleerd
hebben over Republiek Korea op de K-style Market in Museum De Locht in Melderslo.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

www.haardstede.nl

Ze deden dit in het kader van een
samenwerkingsovereenkomst met de
Koreaanse plaats Buyeo. Elke school
had verspreid over het terrein van
De Locht haar eigen plekje waarop
leerlingen een interactieve presentatie hielden. Door de presentaties
konden bezoekers meer leren over de

Republiek Korea op het gebied van
onder andere kunst, cultuur en eten. Zo
werden in de kantine Koreaanse omeletten gebakken en konden belangstellenden meer te weten komen
over bekende Koreaanse merken als
Hyundai en Samsung.
Guus Hiddink loste onlangs op de

openingsbijeenkomst het startschot
voor het project. De leerlingen zijn toen
aan de slag gegaan met een speciaal
ontwikkeld lesboek. De doelstelling van
het project is om de Koreaanse cultuur
beter te leren kennen en een duurzame
samenwerking met Korea tot stand te
brengen.

Citaverde College

Puur winnaar
mini-onderneming
Voor het tweede jaar op rij namen derdejaars leerlingen van het Citaverde College in Horst deel aan het project
de mini-onderneming. De winnaar werd op donderdag 16 april bekendgemaakt. Puur, de lekkere gezonde
groentesnack werd door de jury als winnaar gekozen.

Antiek • Brocante • Curiosa
60er Jaren • Merkkleding

KOOPZONDAG 26 april 1100 - 16.00 uur

Alles voor 50%*
*geldig tot 10 mei 2015.
Wij bestaan 2 jaar.
Artikelen met rode stip
en veilingkisten 25% korting

De leerlingen van Niveau 4
moesten tijdens het project zelf een
product ontwikkelen en verkopen op
twee verkoopmomenten. Het eerste was tijdens de open dag van het
Citaverde. Vervolgens dienden de leerlingen op donderdag 16 april hun idee

te presenteren aan een jury bestaande
uit twee leden van Industriële Club
Horst en één lid van Rabobank HorstVenray. In totaal acht groepen namen
deel aan het project. Hun producten
varieerden van boerenfriet en hondenkoekjes tot hangplanten en spreuken-

borden. De vijf leden van Puur werden
door de jury geprezen om hun professionaliteit en het inzetten van hun
netwerk. De leerlingen krijgen tijdens
de uitreiking van de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas in november de
Junior Ondernemersprijs.

Gratis lekker kopje koffie
of thee met stukje cake

Speulhofsbaan 7a
Meterik 06 - 21 23 88 89
www.tweddekans.nl
of facebook

Openingstijden: dinsdag / woensdag / donderdag 12.00 - 17.00 uur
vrijdag 12.00 - 19.00 uur • zaterdag 10.00 - 16.00 uur

De beste kans voor twedde hands
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ordeelcoupon
VoWEEKAANBIEDING

bosbessen
royale vlaai

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Wilt u iets bestellen
voor zaterdag?
Geef dat dan vrijdag
voor 16 uur door!

r
van € 15,60 voo

12,50
Lucassen

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96

Galastoet Citaverde College
In brandweerwagens, oldtimers, sportwagens, carnavalswagens en nog veel meer andere bijzondere
voertuigen trokken de leerlingen van het Citaverde College in Horst op vrijdagavond 17 april naar hun
galabal. De leerlingen vertrokken bij het Citaverde College en trokken in galastoet naar De Gaper in
Sevenum, waar het galafeest plaatsvond. Langs de kant stonden vrienden en familie om de eindexamenleerlingen en hun vervoer te bekijken.

Dendron College

Ondernemen voor goede
doelen
Leerlingen van het Dendron College in Horst gedroegen zich tijdens de afgelopen weken als echte ondernemers.
Leerlingen van havo 3 en de plusklas 3 namen deel aan het programma YES!, Young Entrepreneurs in School, van
Stichting Jong Ondernemen. Maandag 20 april werd het project afgesloten en er werd ruim 400 euro opgehaald voor
goede doelen.

“Camping ’t Karrewiel“ is een recreatiepark gelegen in het NoordLimburgse landschap, welke zich kenmerkt door de rust en vrijheid
die men daar als gast kan ervaren.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker
technische dienst M/V
Het betreft hier een parttime functie (20 tot 28 uur).
Bij “Camping ’t Karrewiel“ staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en
kwaliteits-bewustheid voorop. “Camping ’t Karrewiel“ kenmerkt zich door de
persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park en de mogelijkheid tot 12 maanden recreatie per jaar.
Werken bij “Camping ’t Karrewiel“ biedt naast werken met leuke collega’s,
het geven van een onbezorgde vakantie aan prettige gasten, nog een aantal
extra voordelen. Allereerst profiteer je van een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast bestaat de mogelijkheid jezelf te ontplooien tot teamleider
bij afwezigheid van de directie bij gebleken geschiktheid.

Heb jij:
• minimaal lbo-niveau door kennis en/of ervaring;
• ruime ervaring in de techniek;
• goede contactuele eigenschappen;
• ruime taal ervaring met Nederlands, Duits, Engels in woord en geschrift;
• geen 9 tot 5 mentaliteit;
• bereidheid tot werken op zaterdag en zondag volgens rooster.

Ben jij:

Dan bieden wij jou:

• stressbestendig;
• accuraat in doen en laten;
• loyaal, vriendelijk en behulpzaam.

• een prettige, informele werksfeer;
• marktconforme salariëring;
• goede doorgroeimogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie? Stuur dan een
sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 1 mei 2015 aan info@karrewiel.eu
Voor meer informatie kun je ook even kijken op www.karrewiel.eu

“Camping ’t Karrewiel”, Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo. O478-698062

De winst van de ondernemingen
van de leerlingen ging geheel naar
de goede doelen van de school: Sotos
en Helpende Handen India. Hiervoor
zijn de leerlingen uit de derde klassen
bezig geweest met een project over
eerlijke ondernemerschap. Het project
werd georganiseerd met het oog op
de profielkeuze en vakkenkeuze die
de leerlingen binnenkort moeten gaan
maken voor hun bovenbouwperiode.
Een aantal leerlingen kreeg daarnaast

ook al een voorproefje van het
International Business College dat
komend schooljaar op het Dendron
College van start gaat.
Op maandag 20 april werd het
project afgesloten met een finale.
Eerder werd al uit iedere klas één
bedrijf genomineerd voor deze finale.
De leerlingen uit deze genomineerde
bedrijven namen het tegen elkaar
op en presenteerden tegenover
een jury nogmaals hun bedrijf. De

jury bestond uit een teamleider en
vertegenwoordigers van de goede
doelen van de school. De bedrijven
werden beoordeeld op commercieel
denken, creativiteit, maatschappelijk
verantwoord ondernemen en
duurzaamheid, samenwerking en
teamvorming en presentatietechnieken.
Naast een aardigheid voor de eerste,
tweede en derde plaats leverde het
ook voor Sotos en Helpende Handen
India ruim 400 euro op.

jongeren 09
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15 VRAGEN

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

Abdul Meidanwal
19 jaar
America
Dendron College

Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik ben van plan mijn rijbewijs te halen
in mei. Maar stel dat ik het in september of oktober zou halen, dan zou ik
naar het Oktoberfest in München rijden
met vrienden en daar van de festiviteiten en sfeer genieten.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Graag zou ik een keer een wereldreis
willen maken en dan naar een land in
elk continent gaan, zodat je van alles
wat gezien hebt. Ik zou in het bijzonder
naar Afghanistan willen gaan. Daar ben
ik geboren en opgegroeid. We zijn naar
Nederland gegaan toen het te onveilig
werd. De Verenigde Staten en Rusland
lijken me verder ook interessant om te
bezoeken.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik zou in de achttiende eeuw willen leven, in de tijd van pruiken en
revoluties. In die periode vonden veel

veranderingen in de historie plaats. Het
lijkt misschien vreemd, maar ik zou het
toch wel heel tof vinden om deze te
hebben meegemaakt.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik naar mijn vaderland
Afghanistan gaan. Ik heb de middelen
wel om daarheen te gaan, maar het
is te riskant om het land te bezoeken.
Er zitten terreurorganisaties en het
land is al meer dan dertig jaar onveilig.
Ik zou daar graag een bezoek willen
brengen aan familie en vrienden, ze
wonen bijna allemaal in Afghanistan.
Ik heb ze niet meer gezien sinds ik in
Nederland woon. Soms spreek ik ze
wel via Skype, maar dat is toch anders
dan in het echt. Dat is misschien wat ik
mis en wat anderen wel hebben. Maar
daar moet je dan maar mee om leren
gaan.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou nog graag Arabisch willen
leren schrijven. Ik kan Arabisch lezen,
maar schrijven zou me ook fijn lijken.
Veel mensen in deze wereld beheersen
Arabisch. Het is een zeer belangrijke

aan
Abdul Meidanwal

taal, dus ik zou het ook willen kunnen
schrijven.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Dan zou ik mijn oma kiezen, ze woonde
in Afghanistan. Ze is onlangs overleden
en ik heb nooit de kans gehad om
haar echt in real life te leren kennen.
Dat vind ik erg jammer. Het zou mooi
geweest zijn als ik die mogelijkheid
een keer had.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik veel buiten.
Met andere kinderen uit het asiel
zoekerscentrum speelde ik niets anders
dan voetbal. Je werd zowat uit je huis
gesleurd om te komen voetballen,
haha.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik wil later rechten gaan studeren, waarschijnlijk aan de Erasmus
Universiteit van Rotterdam. In de
toekomst zou ik graag een succesvolle
advocaat willen worden. Daarnaast zou
ik een gelukkig leven willen hebben.
Getrouwd, leuk gezin, financieel er
goed voor staan en geen zorgen.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?

Dan zou ik een leeuw willen zijn.
De leeuw is de koning van de jungle.
Dat straalt toch wel autoriteit uit. Het
lijkt me mooi om gezag te hebben over
alle dieren.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt één beste vriend, wel
een vriendengroep. Bijna elk weekend
gaan we samen uit of bij iemand thuis
chillen. We zijn van plan om aanstaande meivakantie met z’n allen naar
de Ardennen te gaan, maar dat is nog
niet zeker.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Dan zou ik dat in Rio de Janeiro doen
vlak voor Christus de Verlosser, een
enorm beeld van Jezus Christus op de
berg Corcovado. Het lijkt me mooi om
daar op je knieën te gaan met uitzicht
over de stad.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou geen tatoeage nemen.
Je lichaam is mooi zoals het is, waarom
zou je het gaan bewerken? Daarnaast
bestaat er de kans dat je er spijt van
krijgt en je komt er dan niet makkelijk
van af. Ik ben er niet zo van, maar wat
anderen doen moeten ze zelf weten.
Trouwens, als je een tatoeage hebt
laten zetten, mag je een jaar geen
bloed meer doneren. Ik wil over het
algemeen geen bloeddonor worden,
maar als het een naaste betreft dan wil
je daar toch over na denken.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou gedachten willen kunnen lezen,
dan weet je hoe mensen over je denken. Zo kun je valse vrienden onderscheiden van echte vrienden, en weet
je wie naast je staat of wie er eigenlijk
achter je rug om aan het praten is.
Ik denk dat je hiermee heel ver komt
in het leven, ondanks dat er misschien
moeilijkheden ontstaan. En het zou ook
handig zijn bij rechten, haha.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Ik zou mijn laatste 50 euro niet uitgeven, ik zou het beleggen. Dan koop ik
aandelen in een goedlopend bedrijf en
probeer ik op lange termijn een fortuin
binnen te slepen.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Shit, weer te laat.

Kaapse Malva op stam, in roze pot
Anisodonthea, vol knop en bloem

Zondags
geopend

Surfinia’s

in alle kleuren
Uit eigen kweek, 12 cm pot

Basilicum

op stam
Mooi en eetbaar! Rood of groen blad

Spaanse Margriet Osteospermum
Alle kleuren, 10,5 cm pot

Klimplanten keuze uit 100 winterharde soorten
Clematis, Blauwe regen, Campsis, Klimop, etc.

7,99
1,49
7,99
1,29
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 28 april 2015 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

Velden, Vorstweg 60 - tel. 077 4729015
www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden:
ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
za. 8.00-17.00 uur
zo. 9.00-17.00 uur

Koningsdag 27 april geopend van 9.00 tot 18.00 uur
Kon

Plantencentrum Velden

Rundje um
ut Hundje 2.0
Het mooie weer is weer
aangebroken, dat betekent
lekker zonnen en af en toe het
water in om af te koelen. Maar
die mooie zonnestralen
worden bruut verstoord door
wel heel vervelend nieuws:
Zwembad De Berkel gaat
waarschijnlijk zijn deuren
sluiten… En al mijn jeugdherinneringen dan?
Elke maandag- en
woensdagavond stond ik al voor
de grote deur te springen van
enthousiasme. Vaak begonnen
we met watertrappelen, dat was
niet echt mijn ding. Ik hield
meer van twintigduizend keer op
en neer zwemmen totdat ik er
bijna bij neerviel. Maar ook zo
lang mogelijk onderwater
zwemmen vond ik helemaal
fantastisch. Het scheelde niet
veel of ik verdronk, maar ik
moest en zou het langste onder
water blijven. Een waterrat was
ik, en ben ik. En ik gun het
andere kinderen uit Horst aan de
Maas ook om gewoon lekker in
hun eigen gemeente zwemles te
krijgen.
Maar nu wil de gemeente
het zwembad sluiten. Maar wij
zouden geen Horstenaren zijn als
we ook we niet in actie komen!
Er is een waar actiecomité
opgericht met als slogan:
‘’t zwembad mòt blîeve (’t is ván
os)’.
Gemeente Horst aan de Maas
gaat nu proberen om met
gemeente Venlo een nieuw
zwembad te realiseren op het
Floriadeterrein! Het
Floriadeterrein? Die uitgestorven
vlakte waar voor miljoenen aan
verlies is gedraaid en geen hond
meer komt? Alhoewel…als we er
nu eens een standbeeld plaatsen
van een hond… Pats boem
ineens weer winst! Rundje um
ut hundje 2.0. Top idee toch?
Liefs,
Anne
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winkel&bedrijf

Dorpsraad en OVA

Cleopatra
viert jubileum
Cleopatra passie voor lingerie uit Horst bestaat 25 jaar. Op zondag
26 april wordt het jubileumjaar afgetrapt met de lancering van een eigen
magazine en ook de rest van het jaar wordt het jubileum gevierd met
activiteiten en acties.
Lilian Keijsers-Soberjé opende
haar zaak in Horst in 1990. De winkel
groeide de afgelopen 25 jaar uit tot
één van de grootste lingeriespeciaalzaken van Nederland. Lilian won
in 2013 de verkiezing Zakenvrouw
Noord-Limburg. Hierbij staan het
vrouwelijk ondernemerschap, de
vrouwelijke energie maar vooral de
inspiratie en de passie van de zakenvrouw centraal.
Ter gelegenheid van het jubileum
wordt een gratis magazine uitgege-
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ven. In het magazine ‘CLEOPATRA’
staat passie centraal. “Al die jaren
heb ik mijn werk met passie gedaan
en mij regelmatig laten leiden door
mijn onderbuikgevoel. Passie is de
reden waarom we doen wat we doen
en hoe we het doen”, aldus Lilian.
De jubileumuitgave ‘CLEOPATRA’
is vanaf koopzondag 26 april bij
Cleopatra passie voor lingerie en zes
ondernemers, die ook hun verhaal
vertellen in het magazine, gratis
verkrijgbaar voor klanten.

Open Bedrijvendag in
America
Zes bedrijven openen op zondag 26 april hun deuren tijdens de Open Bedrijvendag in America. De bedrijven zijn
door middel van een route te bezoeken, een routebeschrijving is ter plekke beschikbaar.
De Open Bedrijvendag komt
voort uit een bijeenkomst die vorig
jaar werd gehouden door dorpsraad
en de OVA (Ondernemersvereniging
America).

Kansen voor
ondernemers
Tijdens de bijeenkomst,
onder de noemer Kansen voor
Ondernemers, werd besproken op
welke manier de leefbaarheid in
het dorp behouden of verbeterd kan
worden. Tijdens deze bijeenkomst

zijn tien initiatieven aangedragen.
Een hiervan heeft geleid tot het
oprichten van de werkgroep
Brood op de Plank. Deze heeft de
organisatie van de open dag op zich
genomen.
Deelnemers op 26 april zijn:
Timmerbedrijf Erik Philipsen, met
medewerking van Elektro Service
Dennis Schurink; Koeien Kijken bij
de Familie Nabben; Cateringbedrijf
Henk Aarts, met medewerking
van Soundwave(licht en geluid Jos
Peeters); Autoservice John Weijs;
Metaalbewerking Tielen, met

medewerking van Pannekoekhuis de
Drift; Aardbeienbedrijf de Peelkroon.

Prijsvragen
voor iedereen
De totale route is ongeveer
15 kilometer en is per fiets goed te
doen, met de auto zijn de bedrijven
ook bereikbaar. Er zijn prijsvragen
voor kinderen en volwassenen.
De vragen hebben betrekking op de
deelnemende bedrijven. Onder de
goede oplossingen worden prijzen
verloot.

HALLO voordeelpas
Deelnemers
Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Het Maashotel

www.anbise.com, Sevenum
15% korting op een hypnosesessie*

Veerweg 11, Broekhuizen
10% korting per tafel*

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

Venrayseweg 11, Horst
Geen inschrijfgeld t.w.v. € 50,00

Beej Mooren
Groenewoudstraat 1, Horst
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas, per bezoek

Bootcamp Power

Steenstraat 2, Horst
5% korting
op het hele Huis van de Streek!-assortiment*

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

www.bootcamppower.nl, Horst
Voor nieuwe leden: 3 try-out credits van € 17,50 voor € 12,50*

Maasbreeseweg 1, Sevenum
2 seizoenscoupes voor 9,95 euro*
(informeer naar de coupe van het seizoen)

Camps Optiek

Museum de Kantfabriek

Sint Lambertusplein 2, Horst
10% korting op een zonnebril*

De Golfhorst
Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

DMS-Service
Ulsheggerweg 2b, Lottum
10% korting op een caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
Peperstraat 12a, Sevenum
10% korting op een haarverzorgingsproduct

Eethuis BRaM
Generaal Dempsystraat 11 Swolgen
vanaf 2 april Hallo-voordeelmenu*

FotoID
Veemarkt 7a, Horst
10% korting op een fotosessie*

Het LoopCentrum
Stationsstraat 137, Hegelsom
10% korting op hardloopschoenen, hardloopkleding en sport-bh’s.
En bij aankoop van wandelschoenen een paar gratis Falke-sokken*

Americaanseweg 8, Horst
Gratis kop koffie, cappuccino of thee
per betalende bezoeker

NIEUW My-LifeSlim

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
26% korting op de afslank intake

Praktijk Ik Leer
Pieter Belsstraat 34, Horst
10% korting
op de eerste 3 begeleidingsmomenten*

NIEUW Ristorante La Rondine
Meterikseweg 84, Horst
2e 3-gangen diner voor de helft van de prijs

Staatsie 1866
Stationsstraat 151, Hegelsom
1 kop koffie of thee 1 euro,
per pas, per bezoek

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Lambertusplein, Horst
wekelijks wisselend productvoordeel*

Direct voordeel in Horst aan de Maas

Toffedag.nl
www.toffedag.nl
10% korting op een groepsuitje v.a. 8 personen bij Beej Mooren
of Staatsie 1866*

TVI Computers
Venrayseweg 10, Horst
25% korting op werkzaamheden in de werkplaats*

Ut Snoephuuske
Kerkstraat 26, Horst
10% korting op het gehele assortiment*

VARG Outdoor & Travel
Gebr. van Doornelaan 90, Horst
5% korting op het gehele assortiment
*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl
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Toverland beste
evenementenlocatie
Attractiepark Toverland is tijdens het Meeting Business Event op maandag 13 april verkozen tot Beste
Evenementenlocatie van het jaar 2014.

winkel&bedrijf 11
Ondersteuning

Horst aan de Maas
krijgt platform voor
ZZP’ers
ZZP lokaal portaal en Administratie Partners BV uit Horst lanceren het
platform ZZPHorstaandeMaas.nl Zij willen hiermee ZZP-ondernemers in
de gemeente ondersteunen.
Het concept voor het platform is
twee jaar geleden ontstaan in samenwerking met administratiekantoor
A3 in Peel en Maas. De organisatie
wil het nu ook uitrollen in Horst aan
de Maas. ZZPHorstaandeMaas gaat
zich richten op de groeiende groep
zelfstandigen zonder personeel. “Uit
onderzoek van administratiekantoor
A3 in Peel en Maas is gebleken dat
ZZP’ers een eigen platform missen
waarin onderling communiceren centraal staat. Denk hierbij aan het zoeken van samenwerking met andere
ZZP’ers, het onderling aanbieden
van diensten tegen een extra korting
of het uitwisselen van materialen”,

In januari won Toverland al de
regionale award voor Zuid-Nederland.
Attractiepark Toverland in Sevenum
is beoordeeld op diverse criteria

waaronder de ligging, bereikbaarheid,
service en klantgerichtheid, de
catering en de inrichting.
Eerder werd Toverland al uitgeroepen

tot beste attractiepark van Nederland
in 2014. Deze beoordeling kwam van
de consumentenbeoordelingssite
Zoover.

Oh, zit dat zo!

Door: Niek van de Pasch, advocaat
Dit jaar veranderen de regels over werk en ontslag in twee grote
stappen. Eerst al op 1 januari, straks nog op 1 juli. Samen is dat de Wet
werk en zekerheid. Wat komt er binnenkort allemaal op ons af?

Nieuw begin
Datzelfde probeert de overheid
ook langs een andere weg. Een keten van arbeidscontracten breekt nu
nog bij een gat van drie maanden.
Met ingang van juli blijft die keten
tot een gat van zes maanden intact.
Zo is het dus minder makkelijk om
veel tijdelijke contracten aan elkaar
te schakelen.

Andere vergoeding
Tot slot wijzigt de vergoeding bij
ontslag. De bekende ‘kantonrechtersformule’ maakt plaats voor een
transitievergoeding. Als de werkgever
het contract na minstens twee jaar
beëindigt, is de rekensom meestal als
volgt: vanaf het eerste jaar 1/3 maandsalaris per dienstjaar en vanaf het elfde
jaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar.
Het maximum is 75.000 euro of een
jaarsalaris als dat hoger is.

Twee ontslagroutes
Ook het ontslagrecht gaat flink
op de schop. Volgens de overheid is
het nieuwe systeem “eenvoudiger,

Gratis advies
Voor vragen over al deze vernieu-

Op www.zzphorstaandemaas.
nl kunnen de ondernemers met
elkaar in contact komen. Ook
kunnen consumenten er zoeken
naar diensten van ZZP’ers. “Behalve
de website willen we ook avonden
gaan organiseren waarop ZZP’ers
samenkomen. Dat is de volgende
stap”, zegt de organisatie.
Het is de bedoeling dat het
concept na Horst aan de Maas in nog
meer plaatsen wordt opgezet.

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

Werk en ontslag:
wat verandert er op 1 juli?
sneller, eerlijker en minder kostbaar
voor werkgevers”. Veel specialisten
denken daar toch echt anders over.
De praktijk zal het leren, maar het
idee is inderdaad simpel. Ontslag bij
bedrijfsreorganisatie en langdurige
ziekte loopt via het UWV. Ontslag om
alle andere redenen gaat via de kantonrechter.

Met elkaar in contact
komen

Problemen met
uw kunstgebit?

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
o
in H

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Flex naar vast
Momenteel ontstaat pas na drie
jaar aanspraak op een vast contract.
Vanaf de tweede helft van 2015 is
dat al na twee jaar. Dat moet de
doorstroming naar een vaste baan
stimuleren. Op die manier wil de
overheid flexwerkers meer zekerheid
geven.

aldus de organisatie.

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

Nu op alle gebruikte kasten:

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van nieuwe en
gebruikte kantoormeubilair en magazijn inrichtingen. Ter versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

2o5rt%
ing

Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v
wingen kunt u op maandag tussen
12.00 en 14.00 uur en op woensdag
tussen 17.00 en 18.00 uur binnenlopen tijdens ons gratis spreekuur.
Wilt u uw contract(en) laten controleren of aanpassen? Dan spreken
wij vooraf graag een vaste prijs af.
Ons werk, uw zekerheid!

Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.

k

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Deze actie is van 20-4 t/m 02-5 m.u.v. lopende acties

Geopend: ma t/m vrij 08.30 – 18.00 uur
Zaterdag 08.30 – 17.00 uur

Kom gerust kijken in onze showroom!
Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
vandepasch@putt.nl

Horsterweg 19 te Sevenum Tel. : 077-398 80 37

www.hagrokantoormeubelen.nl

12
01

nieuws

23
04

zondag 26 APRIL

HORST CENTRUM

LEEFT
Koopzondag
13.00 - 17.00 uur

L
AGENDA

Horst Centrum

28 juni 2015

Koopjeszondag
JULi 2015

zomermarkt
4 augustus 2015

JAARmarkt
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Horst Centrum Lee!
Voor de derde keer staat het centrum van Horst in het teken van Horst
Centrum Lee. Op zondag 26 april zijn de winkels geopend van 13.00 tot
17.00 uur en zijn er diverse leuke activiteiten.
De levende etalages mogen deze dag uiteraard niet
ontbreken. Winkeliers richten hun etalage op een
speciale manier in om zo het publiek te verrassen.
Het wordt een combinatie van toneel, sport, spel,
muziek en dans op zondag 26 april. Twee poetsdames
van toneelvereniging Poespas uit Hegelsom zorgen
ervoor dat er nergens een vuiltje of vlekje te vinden
is. Verder draait de fietsende dj gezellige muziek en
staat er een kauwgumballenboom. Daarnaast zijn
er in de deelnemende winkels stempelkaarten
verkrijgbaar. Verkleedde figuren, die zich verstopt
hebben in winkels met de levende etalages, hebben
stempels bij zich. Wie de vier stempels weet te
bemachtigen, maakt kans op leuke prijzen. Ook de
leden van toneelvereniging Tovri-Kids uit Meterik
en van HZPC afdeling synchroonzwemmen voeren
om 15.00 uur een mooie act op in de fontein.
De beide verenigingen brengen in mei gezamenlijk
de voorstelling De Kleine Zeemeermin in
zwembad De Berkel.

Koraldemonstraties
Korallen op het Lambertusplein? Dat kan op
zondag 26 april. Koralvereniging Oxalis gee
dan namelijk de hele middag demonstraties,
waar bezoekers zelf aan mee mogen doen! Er zijn
activiteiten voor de allerkleinsten, maar ook
volwassenen mogen een bal in de korf proberen te
werpen. De demonstraties worden afgewisseld met
optredens van leerlingen van Feesterij en Danserij
Froxx. Zij zingen liedjes uit de bekende K3-musical
De drie biggetjes. Verder geven de wedstrijddansers
een show op hiphop-muziek. De leerlingen treden
twee keer op, van 14.00 tot 14.30 uur en 15.30 tot
16.00 uur. Kortom, er is van alles tot doen in het
centrum van Horst op zondag 26 april. Uiteraard is
ook de horeca deze dag geopend en is het parkeren
zoals altijd gratis.

nieuws 02
13
Drie jubilerende
ondernemers
23
04

Dit jaar telt het winkelcentrum van Horst maar
liefst drie ondernemers die het 25-jarig bestaan
van hun zaak vieren: Actuelle Haarmode,
Cleopatra passie voor lingerie en Dwarz
Kidzmode.
Drie ondernemers die op jonge leeijd de stap hebben durven zetten en
hun hart hebben gevolgd om een droom te verwezenlijken. Vol passie en
energie halen ze al 25 jaar het beste in zichzelf naar boven, met alle ups
en downs die nu eenmaal bij ondernemen horen. Ondernemers zoals
deze maken een winkelcentrum uniek en Horst hee heel veel van deze
unieke, energieke, zelfstandige ondernemers. Horst zal komende jaren
zeker nog meer jubilea kunnen vieren. Horst is buitengewoon veelzijdig!
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Acties en aanbiedingenvan deelnemers:

5% korting
op alles!

(Alleen geldig op zondag 26 april)

Kleurrijke schoenen uit Spanje
Koopzondag aktie:

Hoofdstraat 25

bij aankoop van een paar schoenen
of tas een portemonnee
van € 22,95 voor € 11,00

Kerkstraat 20a

NIEUW! Zomercollectie
dekbedovertrekken
2015 zijn binnen!

CLEOPATRA-MUNTJES-ACTIE
Bij iedere besteding van € 50,ontvang je een muntje t.w.v. € 2,50
( hele jubileumjaar te besteden )

Wij zijn open van
12.00 tot 17.00 uur

Loevestraat 24

Jacob Merlostraat 23

Steenstraat 14

Buitengewoon compleet!

14

en zo
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GEPLUKT Rik Spreeuwenberg

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.

Hij houdt van de natuur en geniet van zijn omgeving. Van tuinieren heeft
hij zijn vak gemaakt en bij de beugelclub en voetbalclub is hij niet meer
weg te slaan. Een echte verenigingsman, vorst van ‘de Melderse’ en altijd in
voor gezelligheid. Deze week wordt Rik Spreeuwenberg (28) uit Melderslo
geplukt.
Rik Spreeuwenberg is geboren
en getogen in ‘zijn dorp’, Melderslo.
Als kleine jongen groeide hij op net
buiten het dorp. “Ik woonde achter
het voetbalveld en ben altijd veel
buiten geweest.” Hij heeft geen
broers of zussen en moest het
daarom al op jonge leeftijd van zijn
kameraden hebben. “Ik ben hier naar
de basisschool gegaan. De kameraden
van die tijd heb ik nu nog steeds. Ze
wonen zelfs nog allemaal in de buurt.”
Na de basisschool ging Rik
naar het AOC, nu het Citaverde in
Hegelsom. In de weekenden ging hij
met zijn vrienden naar de keet. “Daar
heb ik mijn vriendin Carla Claassens
(27) ook leren kennen. Wij kwamen
daar met de vrienden en zij kwam
met haar vriendinnen. Dan fiets je
’s avonds een keer samen naar huis
en van het een komt het ander. We
wonen nu samen en gaan in mei
trouwen.”

Lekker tuinieren

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
Boerenovenweg 6 Tienray
Tel. 0478 691669

www.nabbenverhuur.nl
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www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

alles voor tuin en moestuin
keuze uit en
4000 sterke soort

n

koningsdag opre
tot 17.00 uu

Rik rondde zijn middelbare school
in Hegelsom af en ging van daaruit
naar het AOC, nu het Citaverde in
Roermond. “Vanuit het MBO stroomde
ik door naar het HBO Tuin en landschap
in Velp. Ik heb vier jaar in Arnhem op
kamers gewoond, maar ben daarna
weer terug gegaan naar Melderslo.
Ik heb nu mijn eigen bedrijf in tuin
onderhoud en doe de administratie
voor een kwekersvereniging”,
vertelt hij.
Vrolijk, zoals hij zichzelf omschrijft,
gaat hij ook door het leven. Belangrijk
voor hem is dat het goed gaat met de
gezondheid van hem en anderen en
met zijn bedrijf. Plezier in het leven

staat bij hem voorop. “Ik ga regelmatig
bij m’n ouders op bezoek en ga bij m’n
vrienden langs net hoe het uitkomt. Bij
m’n schoonfamilie hebben ze al jonge
kinderen. Dat vind ik ook heel gezellig.”

Onder de mensen
Rik is het liefst onder de mensen.
De rol van vorst bij de carnavalsvereniging vindt hij geweldig. “Je komt bij
mensen waar je normaal niet komt en
met de prinsen en adjudanten bouw je
in korte tijd een speciale band op. Dat
vind ik fantastisch”, legt hij uit. Ook bij
de beugelclub en de voetbalvereniging
is hij bijna iedere week te vinden.
“Gezellig samen zijn en af en toe
een pilsje na afloop, dat hoort erbij”,
zegt hij.
Samen met zijn vriendin gaat Rik
graag op vakantie. “We gaan niet ieder
jaar, maar als we gaan, ga ik het liefst
naar landen met een mooie natuur,
zoals Ierland, Schotland of Engeland.
We zijn ook een keer naar Indonesië
geweest. Dat was heel indrukwekkend. Toen zijn we naar de arme lokale
bevolking in Flores gegaan. IJsland staat
nog op m’n verlanglijst, maar hier in
m’n eigen omgeving kan ik ook heel
goed genieten.”
Hij heeft niet per se een vakantie
nodig, want Melderslo heeft volgens
hem ook genoeg mooie natuur.
“Kijk naar ’t Melders ommetje of
’t Vlasven. Niet dat het Vlasven er nu zo
geweldig bij ligt, daar zouden ze een
park van moeten maken, maar het is
wel mooie natuur. Binnenkort ga ik hier
in de natuur ook een locatie zoeken
voor trouwfoto’s. Dat zal hier in de
buurt best wel lukken, want het is hier
in Melderslo best mooi.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Groot assortiment
éénjarige- en kuipplanten!
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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zie voor nog meer lage prijzen:

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

2

7

De grootste in de regio. Eigen kweek van ‘toprassen’!

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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opinie 15

Bespreking Poll week 15

De zon verbetert mijn humeur
Dat de zon positieve invloed heeft op het humeur, daar is 89 procent van
de stemmers op onze poll van twee weken geleden het mee eens. Na de
grauwe en donkere wintermaanden snakken zij naar de eerste zonnestralen. De
winterdepressie is een veelbesproken psychisch probleem. Mensen die hier aan
lijden ervaren vaak dat ze versomberen naarmate de dagen grauwer en grijzer
worden in het najaar. In het voorjaar leven deze mensen vaak weer op bij het

voelen van het eerste lentezonnetje.
De overige 11 procent laat zich niet leiden door de weersomstandigheden.
Hun humeur hangt af van totaal andere factoren die niets met het weer te
maken hebben. Of het kan natuurlijk ook zo zijn dat zij totaal geen ‘zomermens’
zijn. Dan zal hun humeur er ook niet beter op worden naarmate het weer zonniger wordt.

Koningsdag is achterhaald
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Koningsdag is dit jaar op maandag 27 april, de verjaardag van koning
Willem-Alexander. De Koninklijke familie bezoekt dan Dordrecht. Het wordt een
Koningsdag nieuwe stijl. Dus geen koekhappen en wc-potslingeren, maar een
optocht op het water en een dansspektakel. Leuk dat deze dag, ook al wordt
hij aan de moderne tijd aangepast, nog steeds in ere wordt gehouden. Zo’n
Koningsdag, die we met z’n allen vieren, vergroot de saamhorigheid. Ook goed
om te zien dat de koning en koningin zich dan mengen onder het volk, op de foto

gaan en even een praatje maken. Koningsdag schept een band. En het is natuurlijk mooi meegenomen dat je dan vrij hebt.
Aan de andere kant kun je je afvragen of Koningsdag intussen niet achterhaald is. De Koninklijke familie bezoekt door het jaar heen ook al regelmatig
steden en dorpen, die zien we dus genoeg. En de activiteiten die tijdens zo’n dag
worden georganiseerd kunnen ook op andere dagen plaatsvinden, daarvoor hoeft
het niet speciaal Koningsdag te zijn. Koningsdag is achterhaald. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 16) > Zwembad De Berkel moet blijven > eens 85% oneens 15%

Wat
zeg je?
In Horst aan de Maas mogen
supermarkten en winkels als
tuincentra en bouwmarkten buiten
het centrum op zondag geopend
zijn. Handig vindt 69 procent van
de inwoners van Horst aan de
Maas. Zij geven aan op zondag wel
eens te gaan winkelen. Het wordt
door sommigen zelfs gezien als
een uitje. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Van degenen die op zondag
wel eens naar de winkel gaan,
doet 42 procent dan een paar
keer per jaar de boodschappen.
En dan vooral als ze iets vergeten
zijn. “Het is gemakkelijk dat het
kan”, reageert iemand. “Maar als
het niet zo kunnen, zou dat geen
probleem zijn.” Deze inwoner
doet zelfs speciaal op zondag de
boodschappen. “Op zondag is het
lekker rustig winkelen. De voorraad

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Af en toe is het wel
handig’
31%
Nee
69%
Ja

Ga jij wel eens op zondag
winkelen?
is dan meestal weer goed aangevuld.” Anderen
zijn er juist fel op tegen dat op zondag de
winkels zijn geopend. “Zes dagen per week
open is meer dan voldoende. Iedereen heeft
recht op een vrije dag”, zegt deze persoon.
“Waarom moet een supermarkt op zondag open

je concurrent tot 21.00 uur open
zijn? Je hebt zes dagen de tijd om
je spullen bij elkaar te krijgen, dat blijft, dan heb je weinig keuze”,
denkt iemand. Anderen pleiten
is meer dan genoeg”, vindt een
juist voor uniformiteit. “In principe
ander. Supermarkten die elke dag
mag de
24 uur geopend
ondernemer
zijn, zoals in
‘Zondag is een rustdag’ zelf beslissen,
de Verenigde
Staten, vindt
‘Overbodige service waar maar het komt
iedereen ten
het merendeel,
we wel gebruik van
goede als
84 procent, geen
maken’
er bepaalde
goed idee. Zij
basisafspraken
zouden daar dan
‘Af en toe naar de
zijn. Dit schept
ook geen gebruik
supermarkt’
duidelijk naar
van maken.
de klanten. Als
De
er dus een koopzondag is, moeten
winkeltijden helemaal loslaten
eigenlijk alle winkels open zijn.”
en de ondernemer voortaan zelf
laten beslissen wanneer hij zijn
Voor meer resultaten of
deuren heeft geopend, vindt
aanmelden voor de volgende
56 procent wel een goed plan.
enquête, kijk op
Al beseffen zij zich ook dat dit in
de praktijk waarschijnlijk niet zou
www.tiphorstaandemaas.nl
werken. “De ondernemer mag dan
Reageren?
misschien zelf kiezen, maar als
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook uw organisatie kan gebruik maken van het lezerspanel van Top Horst aan de Maas!
Neem daarvoor contact op met Marianne Pirlo, marianne.pirlo@kempen-media.nl

Koop nu kaarten!
Donderdag | 21 mei 2015 | 20.00 uur | Mèrthal Horst | www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

kris
kras!
Indianen
dorp
De schoolpleinen uit Horst
aan de Maas waren deze week
in het nieuws. Basisschool De
Driehoek uit Griendtsveen wil
haar plein uitbreiden en
De Kroevert uit Kronenberg
gaat verfraaien en vernieuwen.
Mét inspraak van de leerlingen,
want zij mochten ideeën
aandragen.
Uiteindelijk werd er gekozen
voor speeltoestellen, een
indianendorp en een multifunctionele arena. Dat laatste zal vast
niet een idee van de kleutergroep geweest zijn, aan de naam
te zien. Het eerste wat bij mij
opkomt als ik ‘multifunctionele
arena’ hoor zijn stieren- of
gladiatorgevechten, maar dat is
vast niet de bedoeling hiervan.
Een indianendorp met wigwams
en totempalen bij je school
daarentegen is natuurlijk weer
wel een echte kinderdroom.
Nieuwsberichten zoals deze laten
mij eigenlijk altijd terugdenken
aan mijn eigen basisschooltijd.
Even terug naar de tijd waarin
een glittersticker een hele goede
beloning leek voor een week
lang hard werken en waarin je
iedere ochtend en middag, weer
of geen weer, lekker buiten
mocht spelen. We waren veel te
druk met iemand-is-‘m-niemandis-’m, knikkeren en Didl-blokjes
ruilen om veel gebruik te maken
van de speeltoestellen en als we
ons echt verveelden, speelden
we de-jongens-de-meisjes of
knakworsttikkertje. De keren dat
ik van de glijbaan ben gegleden
kan ik waarschijnlijk op de
vingers van één hand tellen. Met
een beetje fantasie en de juiste
ruilartikelen kwamen wij een
heel eind. Maar, nogmaals, wij
hadden dan ook geen indianendorp. De tijd van speeltoestellen
en schoolpleinen is natuurlijk al
lang voorbij, maar dat spelen mis
ik nog wel af en toe. Voor een
wigwam heb ik misschien niet
meer de kinderfantasie, maar als
er hier op het werk een
schommel zou staan zou ik daar
zeker nog in de lunchpauze af en
toe dankbaar gebruik van
maken.

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 23 APRIL 2015

Raadsvergadering 14 april 2015:

Voucher of bon ?

Startnotitie herijking
subsidiebeleid

Tijdens de behandeling van de startnotitie Herijking subsidies was er verwarring over de uitspraak
van de in de notitie genoemde voucher. De eerste spreker had het over een “voesjee”, terwijl de
volgende sprak over een “voisjer”. Vervolgens werd het voorzichtig een “voitsjer” genoemd,
maar tot opluchting van allen werd het toch maar een waardebon.

In de startnotitie herijking subsidiebeleid heeft het college van Gemeente Horst aan de Maas
de uitkomsten vastgelegd van de discussie over het subsidiebeleid die op 17 maart jongstleden in de raadsvergadering heeft plaatsgevonden. Uit de notitie blijkt dat de raad wel voor
verandering van het subsidiebeleid is, maar de wijze waarop deze bereikt wordt nog ter
discussie staat.
Vooralsnog wordt in de notitie uitgegaan van
een gelijkmatige verandering via twee sporen.
In spoor 1 wordt het nieuwe subsidiebeleid
uiteindelijk vastgesteld, in spoor 2 wordt ruimte
gecreëerd om met een beperkt budget nu al
alvast te experimenteren. Voorstel is om instellingen of verenigingen, die iets bijzonders voor
Horst aan de Maas betekenen middels een
voucher een beknopt subsidie toe te kennen.
Jos Gubbels,(D66) reageert als eerste op de
notitie en pleit voor een totaal nieuw subsidiesysteem, waarbij ook de budgetsubsidie
worden betrokken. Hij ziet het als een gemiste
kans, dat dit nu niet is gebeurd. PvdA raadslid
Roy Bouten reageert hierop door te melden dat
het een startnotitie betreft, waarin nog geen
inhoudelijke besluiten staan en er voldoende
ruimte blijft om te experimenteren.
Vanuit de SP-hoek reageert Frank
Spreeuwenberg. Zijn partij is weliswaar voor
experimenteren, maar krijgt de indruk dat
invoering van het vouchersysteem, al vaststaat.
Hij wil hierover graag meer duidelijkheid en de
SP heeft een amendement voorbereid, waarin
wordt gevraagd de voucher te schrappen en
naar meer mogelijkheden te kijken om het
beleid invulling te geven.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Hay Emonts (CDA) ziet de startnotitie als een
goed uitgangspunt. Zijn partij vindt dat het subsidiebudget minimaal gelijk moet blijven. Ook
hij zet vraagtekens bij het vouchersysteem. Hij
vindt het ‘te zwaar ingezet’ en vraagt het college het beleid ‘regellicht’ te houden.

Raadsthemamiddag
Park de Peelbergen
In Park de Peelbergen, het gebied tussen de Middenpeelweg en Kronenberg vinden momenteel
veel ontwikkelingen plaats, zoals de realisatie van Equestrian Centre de Peelbergen en de uitbreiding van Toverland. Voldoende reden voor de Commissie Ruimte en een delegatie raadsleden om
op vrijdag 17 april een kijkje te gaan nemen.

Volgens Bram Hendrix (Essentie) moet de
verandering van het beleid niet te moeilijk
gemaakt worden. Net als alle andere raadsleden heeft hij veel zin in de discussie. Maar het
moet wel een open discussie zijn, waarbij de
investeringssubsidies niet op voorhand worden
uitgesloten. Roy Bouten pleit ervoor om buiten
de bestaande hokjes te denken bij het vaststellen van een nieuw beleid en geeft alvast aan
waarbij de PvdA dan aan denkt. De voorzitter
reageert dat de inhoudelijke discussie hier nog
niet aan de orde is.
Wethouder Van Rensch stelt voor de inhoudelijke discussie in de commissie samenleving
te voeren en zodoende het gehele voorstel
te behandelen. Hij zegt de SP toe dat het
vouchersysteem nog niet vaststaat, waarop de
partij het amendement intrekt.

.
Jan Janssen, voorzitter van de Stichting Paardensport Limburg geeft de raads- en commissieleden
een presentatie over de betekenis van de paardensport voor Limburg

Het verloop van de raadsvergadering is niet alleen te lezen hier in Raadsfeiten, maar kan ook
live gevolgd worden op onze website en via twitter. Fragmenten van de raadsvergadering zijn
later nog terug te zien bij Reindonk in het programma Raad en Daad en Youtube.

De opvolger van
Rudy Tegels in de
gemeenteraad is
Danny van Hees uit
Horst. Tijdens de
raadsvergadering
van 14 april 2015
werd hij door de
voorzitter beëdigd
als raadslid.

De middag startte met een bustocht langs de
diverse projecten, die de afgelopen jaren zijn
gerealiseerd of nog volop in ontwikkeling zijn.
Na de rondrit werd de delegatie bijgepraat door
Els van der Molen, Afdelingsmanager Ruimte bij
de Gemeente Horst aan de Maas. Zij schetste
kort de geschiedenis van het gebied en de
manier waarop de gemeente ondernemers in
het gebied heeft ondersteund bij de ontwikkeling van hun bedrijven. Zij meldde dat de
gemeente een standpunt heeft ingenomen,
waarbij deze niet bepaalt wat er in het gebied
moet worden ontwikkeld, maar veeleer aangeeft
wat niet wenselijk is. Volgens Van der Molen is
het aan de ondernemers en bewoners van het
gebied om met elkaar invulling te geven aan De
Peelbergen.
Na het betoog van Els van der Molen nam Jan
Janssen in zijn rol als voorzitter van Stichting
Limburg Paardensport het woord. Hij praatte het
gezelschap bij over het belang van paardensport in Nederland en speciﬁek in Horst aan de
Maas. Ook belichtte hij hoe Limburgse hippische sporters en wedstrijdpaarden nationaal en
internationaal furore maken. Hij sprak zijn lof uit
voor de ondernemers, die betrokken zijn bij het
Equestrian Centre de Peelbergen hoe zij bij de
totstandkoming van het paardensportcentrum
uiteindelijk zelf de teugels in handen hebben
genomen. Hoe belangrijk het hippisch centrum
voor Horst aan de Maas volgens hem is, bleek
uit zijn wens om in 2022 de World Equestrian
Games in De Peelbergen te mogen houden.

Verder gaf hij een beeld van de concurrentie in
de nabije omgeving om de delegatie te overtuigen van de wedloop die gaande is in de wereld
van de paardensport. Volgens hem was met de
realisatie van Equestrian Centre de Peelbergen
een droomwens in vervulling gegaan.
Caroline Kortooms, directrice van Toverland
en gastvrouw van het gezelschap, liet haar
toehoorders een kijkje nemen onder de grote
toverhoed van het attractiepark. Zij schetste
de ontwikkelingen van de afgelopen 12 jaar en
was zeer te spreken over de positieve rol van
Gemeente Horst aan de Maas en haar rechtsvoorganger, de voormalige gemeente Sevenum.
Zij onderstreepte de doelstelling van Toverland:
mensen gelukkig maken.
Zelf is Kortooms erg gelukkig met Park de
Peelbergen. Het is volgens haar de ideale plek
voor Toverland gebleken, onder meer door de
mooie ligging, de bereikbaarheid en de ruime
uitbreidingsmogelijkheden die het gebied
het attractiepark te bieden heeft. Zij kijkt vol
vertrouwen uit naar de ontwikkelingen, die in
De Peelbergen plaatsvinden en het gebied
internationaal volgens haar nog sterker ‘op de
kaart zetten’.
Wethouder Paul Driessen gaf tijdens het
slotwoord van de bijeenkomst aan dat de
middag van ‘een droom naar betovering’ was
overgegaan. Daarna werden de sprekers van
de middag bedankt door de voorzitter van de
commissie Ruimte Annemie Craenmehr.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
23 april 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Wijziging afvalinzameling
vanwege Koningsdag
Op Koningsdag, maandag 27 april, wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval op
27 april zouden aanbieden, kunnen PMD en
restafval op zaterdag 25 april (vóór 07.00 uur)
aan de straat zetten. Dit geldt voor adressen in
Griendtsveen, America, Meterik, Hegelsom en
Horst.

Voor keukenafval is er geen inhaaldag. U kunt
dit op de eerstvolgende reguliere ophaaldag
aan de straat zetten.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op
uw eigen digitale afvalkalender via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Sluiting Koningsdag

Op Koningsdag (maandag 27 april) zijn het gemeentehuis en gemeentewerken gesloten.
Hebt u een dringende melding voor gemeentewerken, die niet kan wachten tot
de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het
storingsnummer 06 – 23 49 82 49 bellen.

Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving
dreigt.

Nationale Dodenherdenking
Op maandag 4 mei 2015 vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente Horst
aan de Maas worden deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen gevierd met een herdenkingsdienst, waarna aansluitend een stille tocht naar het oorlogsmonument waar de traditionele kranslegging plaatsvindt. Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u naar www.horstaandemaas.nl

Onderhoud Wegbermen 2015
Vanaf 29 april tot half juni wordt onderhoud gepleegd aan een groot aantal wegbermen in de
dorpen en het buitengebied van Broekhuizenvorst, Lottum, Hegelsom, Sevenum, Meterik,
Grubbenvorst.
De wegbermen worden verlaagd tot maximaal aan de erfgrens. Ook worden langs de
wegkanten grasbetonstenen aangebracht ter
versteviging van de berm. De werkzaamheden
zijn nodig om de afwatering van de wegen
te waarborgen en ter voorkoming van
gevaarlijke wegkanten. Na het verlagen van
de bermen worden deze opnieuw ingezaaid
met gras. Omleidingen worden ter plaatse
aangegeven.
Bereikbaarheid
De woningen/bedrijven blijven zoveel mogelijk
bereikbaar. De aanwonenden worden door de
aannemer nog nader geïnformeerd. (i.v.m. tijdelijk verplaatsen van auto’s). Door onvoorziene
omstandigheden zoals het weer, kan de start en
duur van uitvoering wijzigen.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.
America
Lisdodde ongenummerd

Meerlo
Hogenbos 10

Horst
Parallelweg 3
Deken Creemersstraat 52
Vrouwboomweg ongenummerd
Hertog Willemlaan 7
Veld-Oostenrijk 13
Gasthuisstraat 12

Melderslo
Vlasvenstraat 66
Konijnenweg 73

Maasbreeseweg 85
Kerkuilenweg ongenummerd
Kleefsedijk 22

Meterik
Crommentuijnstraat 32b
Sevenum
Maasbreeseweg 35a

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming
Algemeen belang besluit in het kader
van de Wet Markt en Overheid
Interne Klachtenregeling Horst aan
de Maas vastgesteld en verlening
mandaten

Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot
een minimum te beperken, maar het is onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van dit onderhoud
enige overlast ontstaat.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
Informatie
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met R. Kersten van
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
077 - 477 97 77. Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met de opzichter van de gemeente,
de heer Th. van Gend, bereikbaar op telefoonnummer 06 - 52 30 43 43.
Meer informatie?
Kijk op www.horstaandemaas.nl

Zwemmen Sporten in de avonduren!
Zwembad De Berkel biedt diverse
sportmogelijkheden aan in de avonduren.
Denk hierbij aan aqua Robics, aqua gym,
aqua joggen of Hydro riding.
Maar je kunt ook gewoon lekker baantjes
trekken. Op www.zwembaddeberkel.nl leest u
meer over het aanbod en de tijdstippen.
Natuurlijk zijn er ook overdag verschillende
sportactiviteiten!

Veel tuinafval? Gemeentewerf!
Grote hoeveelheden tuinafval en grof tuinafval kunt u elke zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur
gratis inleveren bij gemeentewerken, Americaanseweg 43 in Horst. U mag maximaal 4 kuub
tuinafval bij ons achterlaten.
Kijk voor meer informatie op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft
gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 12.30 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan van
8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald worden.
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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.

Subsidies
De gemeenteraad heeft afgelopen week ingestemd met een startnotitie subsidies. Hierin is het proces vastgelegd over hoe we gaan komen tot
nieuwe kaders en criteria voor het verlenen van subsidies aan stichtingen,
verenigingen en vrijwilligersorganisaties.
Doel is om deze per 1 januari
2017 in te voeren. We geven op dit
moment zo’n 800.000 euro uit aan
subsidies, met als doel het stimuleren
van maatschappelijke initiatieven
en leefbaarheid. Met een nieuw
subsidiekader willen we de subsi-

dieverlening beter laten aansluiten bij
de huidige tijd. Immers, ledenaantallen lopen terug, er ontstaan nieuwe
samenwerkingen en ook andersoortige verenigingen. Wat is voor het
CDA belangrijk bij het vaststellen van
nieuwe kaders? Allereerst gaan we dit

traject niet inzetten omdat we hierop
willen bezuinigen. Het totaalbudget
blijft hetzelfde. Ten tweede willen we
niet dat bestaande verenigingen in de
problemen komen. Dus geen onverwachte kortingen. Bovendien moet
dat snel en duidelijk gecommuniceerd
worden. En ten derde dat we regellicht
blijven bij het aanvragen en verlenen
van subsidies. Er mogen geen extra
administratieve lasten ontstaan. Met
deze kaders in het achterhoofd wil

het CDA werken aan een nieuw kader
met als doel het versterken van de
maatschappelijke infrastructuur, lokale
identiteit, lokale cultuur, de gezondheid en een toekomst voor de jeugd,
verenigingen en vrijwilligers Horst aan
de Maas. Want het CDA draagt verenigingen, stichtingen en vrijwilligers een
warm hart toe. Zij dragen ten slotte
onze samenleving.
Marcel Beelen,
CDA Horst aan de Maas

Coalitie twijfels over het NGB?
In toenemende mate komen er signalen vanuit onderzoek dat grootschalige veehouderijen schadelijke gezondheidseffecten hebben op de
bewoners in de omgeving. In de laatste raadsvergadering stelde coalitiepartij PvdA vragen over de vestiging in Grubbenvorst van de grootste
varkens- en kippenstal van Nederland.
De vraag ging over de mogelijkheid om de uitkomsten van bijvoorbeeld het RIVM onderzoek en andere
onderzoeken naar de gezondheidsaspecten van deze megastal het NGB
mee te laten wegen in het traject van
vergunning verlenen.

Wij waren in de overtuiging dat in
de besprekingen rond het coalitieakkoord het voortgaan van het NGB een
eis was van het CDA. Als dat zo is, dan
had het stellen van deze vragen ook
geen zin, tenminste niet van een coalitiepartij. Is het anders, dan zou de PvdA

nu door moeten pakken.
Het CDA wil, ongeacht onderzoeken door. Het blijkt eigenlijk ook uit
standpunten binnen het CDA dat de
grootte van een bedrijf gewoon aan
de markt moet worden overgelaten
en dat de overheid zich daar niet mee
moet bemoeien. De vrije markt is daar
belangrijker dan de gezondheid van de
inwoners.
Die houding lijkt ook het college te
volgen. Rapporten of geen rapporten.
Zo gaf de verantwoordelijk wethouder

dan ook aan dat fase 1 vergund was en
de vergunning voor fase 2 bijna. Waren
er bezwaren, dan kon men dat via de
normale weg kenbaar maken of via de
rechter. Niet wachten op de uitslagen
van onderzoeken, waarvan tijdens de
coalitievorming al bekend was dat deze
zouden komen, maar gewoon doorgaan
en dan maar afwachten wat er aan
burgerinitiatieven loskomt. Dat lijkt niet
bepaald op een zorgzame overheid.
Als D66 staan we open voor vernieuwingen in de agrarische industrie.Dit is

echter niet hetzelfde, zoals sommigen
denken, als dat je voor een lage kostprijs per definitie groter moet worden.
Op veel terreinen zien we in de maatschappij dat groot niet per definitie
effectiever en goedkoper is en zeker
niet gezonder. Het belang van die
industrietak is in onze gemeente ook
duidelijk. Bovenaan plaatsen we echter toch het belang en de gezondheid
van de inwoners.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Niet de makkelijkste weg, maar de beste weg
Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik gekozen ben als gemeenteraadslid. Op het moment dat je gekozen wordt, denk je een beeld te
hebben van wat jouw taak en verantwoordelijkheid binnen de gemeente
gaat worden. Toch komt er meer bij kijken dan gedacht.
Gemeenteraadslid ben je niet
alleen in de raadszaal, tijdens
themamiddagen, maar ook in de
kroeg, op verjaardagen en tijdens je
werk. De tijdsbesteding voorafgaande
een raadsvergadering is dan ook
niet alleen die paar uur vergadertijd.

Hieraan gaan vele thema-avonden/
middagen/dagen, fractievergaderingen
en commissievergaderingen aan
vooraf. Daarnaast ben je nog veel tijd
kwijt met het inlezen van de stukken.
Een goed voorbeeld van een
themamiddag hebben we vrijdag

Superdeals:

Ariel wasmiddel of
Kies en mix:
Lenor wasverzachter Mager rundergehakt, slavinken,
Alle soorten, Ariel 2 flacons à 500-1170 ml,
pakken à 500-1170 gr of bakjes à 16 stuks
of Lenor flacons à 711 ml

zigeuner gehaktschnitzels,
varkensblokjes of hamburgers

5,10 – 13,98 2,55 – 6,99

7,50 - 9,87

1 + 1 gratis

3 bakjes à 350 gram of à 4 stuks
3 voor

Geldig van wo 22 t/m di 28 april 2015.

6,00

17 april gehad. Deze middag stond
geheel in het teken van Park de
Peelbergen met daarin Toverland
en Equestrian Centre de Peelbergen
als invullingen. Voor Essentie ben ik
betrokken in de commissie ruimte.
Deze commissie houdt zich bezig met
onder andere economie, toerisme,
ruimte en wonen.
Het is bij elk onderwerp van
belang dat je op de hoogte bent van
de zaken die spelen en als dat niet

Partizanen - Silvester - Dirk Scheele Marco Roelofs - Herman in een bakje geitenkwark - JW Roy & Leon Verdonschot Wim Daniëls - Dolf Jansen - Max van den Burg - Peter Pannekoek - Javier Guzman - Kakelvers
kaarten verkrijgbaar bij huis van de streek / vvv (horst), jumbo Phicoop (sevenum), primera (sevenum),
online via www.kukeleku.com en met de podiumcadeaukaart

Gewijzigde openingstijden:

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Kronenberg ben ik op veel plaatsen
te vinden, maar mocht je me
mislopen: bel, app, mail, of kom
langs alstublieft. Essentie is de partij
die bij me past. We zijn duidelijk,
eerlijk, doortastend en niet bang
om een minder populaire keuze te
maken. We besluiten niet om de
makkelijkste weg te nemen, maar de
beste weg.
Luc van den Beuken,
Essentie Horst aan de Maas

de voorverkoo
p
is begonnen

Zondag 26 april 11.00 – 17.00 uur
Koningsdag maandag 27 april 08.00 – 17.00 uur

Phicoop

het geval is, om daar niet te snel over
te oordelen. Politiek bedrijven is het
zorgvuldig afwegen van alle belangen
en vervolgens het nemen van een
beslissing. Het is voor te stellen dat
beslissingen niet logisch klinken of zeer
vreemd tot hun recht komen in kranten
of interviews. De meest voor de hand
liggende beslissing is soms echter niet
de best afgewogen beslissing.
Het is belangrijk om bereikbaar
te zijn als gemeenteraadslid. In

www.kukeleku.com
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Zeventig jaar bij SV United
Het is voor weinigen weggelegd: zeventig jaar lid zijn van een club of vereniging. Theo Smits (81) uit Meerlo is
dit gelukt en hij viert binnenkort zijn zeventigjarig jubileum bij SV United. HALLO Horst aan de Maas blikt met hem
terug op bijna driekwart eeuw lidmaatschap bij de inmiddels met Wanssum gefuseerde Meerlose voetbalclub.

De lijst met functies die Theo
bekleedde bij SV United is lang.
Hij was er onder meer voorzitter,
leider en deed het onderhoud van

het terrein. Overigens draagt de club
pas sinds de fusie met Wanssum in
2006 de naam SV United. Voorheen
heette de voetbalclub in Meerlo SV

Meerlo en RKVV Meerlo. Bij die laatste
vereniging begon Theo met voetballen. Hij was het type voetballer dat
het moest hebben van hard werken.

“Ik was geen natuurtalent. Maar als ze
me drie keer passeerden, konden ze
de vierde keer een mep verwachten”,
zegt Theo. Hij speelde in een tijd dat
er nog naar uitwedstrijden gefietst
werd. “Een andere manier van vervoer
was een luxe. Dat hadden we niet of
zelden”, vertelt hij.
Toen hij gestopt was met voetballen, bleef Theo actief voor de vereniging. Een van de hoogtepunten in zijn
zeventigjarig lidmaatschap is het realiseren van de accommodatie op sportpark Bergsbos. Theo was betrokken bij
de bouw van het eerste kleedlokaal
in 1966. In de jaren die volgden, hielp
hij ook bij de bouw van de rest van
de accommodatie. “De sportvelden
van Bergbos werden destijds ook nog
gebruikt door de ruitervereniging.
Ook liep er vee”, aldus Theo. De luxe
van een centrale verwarming was er
toen nog niet. “In de winter hielden
we het kleedlokaal warm met een
oliekachel.”
Een ander belangrijk aspect voor
Theo was de derde helft. “Daar kon
ik erg van genieten. Het liep ook
wel eens uit de hand. Ik kan me nog
een keer herinneren dat ik met tas
en al van mijn fiets gevallen was.
Daar lag ik, naast de kerk. Toen kon
Nel (Theo’s vrouw, red.) me komen
ophalen”, glimlacht Theo. Het is niet
de enige blessure die Theo buiten het
veld opliep. In 1992 was Theo leider

van het eerste elftal. Ze speelden uit
in Overloon. Toen Theo zijn team in
de laatste minuut de winnende goal
zag maken, sprong hij op en raakte hij
met zijn hoofd de gemetselde dugout. Het gevolg: Theo’s hoofd moest
in het verband. “Ik heb daar toen wel
mee krant mee gehaald”, lacht hij.
Theo maakte ook dieptepunten
mee met de club. In zijn tijd als voorzitter in 1972 degradeerde het eerste
elftal naar de tweede klasse. “Daar
heb ik hartkloppingen van gehad.
Toen heb ik wel vijf minuten achter
het doel op de grond gezeten”, aldus
Theo. Ook de teloorgang van sportpark
Bergsbos doet hem pijn. Het Meerlose
Bergsbos heeft vorig jaar plaatsgemaakt voor sportpark De Meulebèèk
in Wanssum. “Ik zoek Bergbos bewust
niet meer op. Ik kan er niet tegen om
te zien hoe het er nu bij ligt”. Ook
moest Theo in de jaren negentig een
tijdje noodgedwongen afstand nemen
van de vereniging. Toen was zijn
vrouw Nel ernstig ziek. “Gelukkig is
dat goed gekomen”, zegt Theo.
Tegenwoordig kijkt hij niet meer
elke wedstrijd van SV United. Zondag
12 april zag hij zijn club wel weer een
keer in actie tegen fusieclub Sporting
ST uit Swolgen en Tienray. Op zondag
3 mei is de slotdag van SV United.
Dan wordt er stilgestaan bij het
zeventigjarig jubileum van Theo bij
de club.

De SamenUitBus brengt je verder!
Geert van den Munckhof

In deze verhalencyclus
leest u over de SamenUitBus in Horst aan de Maas.
Mooie ervaringsverhalen

SUB en het NaoberZorgPunt Meerlo
Het is dinsdagmorgen. In Horst is het
markt. Voor de SamenUitBus is daarmee
de bestemming voor de dag bepaald. Vanaf 9.00 uur ’s morgens worden passagiers
opgehaald om de markt te bezoeken. En
dat is steevast een bus vol. De chauffeur,
Jan Engels, wordt ondersteund door een
vrijwilliger, Gerd Stevens-Beyers. Eén van
de passagiers, mevrouw Bregje Steffers uit
Meerlo, heeft een eigen vrijwilliger, die haar
vandaag begeleidt op de markt. Deze vrijwilliger is afkomstig van het Naoberzorgpunt Meerlo. De combi SamenUitBus – Naoberzorgpunt blijkt prima te werken.

Route
De aanmeldingen om mee te gaan naar de
markt zijn van te voren verzameld door de vrijwilligers die op maandag- en donderdagochtend de telefoontjes beantwoorden. Die vrijwilligers op kantoor, Joke, Bep en Hans, maken
de ritstaten op en zorgen dat de chauffeurs
daar op tijd van op de hoogte zijn gebracht.
Op de ritstaat van vandaag staat mijn naam
bovenaan. Om 8.50 staat de bus al voor mijn
deur. ‘Mooi op tijd’ vertel ik aan Gerd, die me
persoonlijk begroet. ‘Ja’, zegt ze, ‘maar we
hebben ook een uitgebreide route, en we willen niet te laat komen’. Het siert de vrijwilligers
en laat hun betrokkenheid zien.
Bregje (rechts) is blij net de SamenUitBus én
met de hulp van het NaoberZorgPunt Meerlo!

van vrijwillige chauffeurs en
enthousiaste passagiers.
Zij vertellen wat de bus voor
hen betekent. Hoe zij elkaar
meenemen en wederzijds
diensten bewijzen.

Samenwerking
Onze route is inderdaad uitgebreid. Via Sevenum en drie adressen in Grubbenvorst rijden
we naar Meerlo, waar Bregje Steffers woont.
Bregje is passagier van het eerste uur. In het
begin reisde ze helemaal zelfstandig maar ze
heeft de laatste tijd lichamelijk veel moeten inleveren. Reizen met de SamenUitBus gaat niet
meer zonder persoonlijke begeleiding. Gelukkig is er in Meerlo een NaoberZorgPunt waar
ze kon aankloppen. De vraag van Bregje werd
adequaat opgepikt en samen is er naar een
oplossing gezocht. Want haar marktbezoek, zo
op z’n tijd, wilde Bregje toch echt niet missen.
Bellen
Op weg naar Meerlo vertelt Gerd me dat Bregje vroeger vaak als eerste werd opgehaald. En
als de route dan een keer wat anders liep, ging
steevast om 9.15 uur de mobiele telefoon in
de bus. Bregje vroeg dan vriendelijk of men
haar misschien vergeten was. Ze liet zo ﬁjntjes
weten dat ze toch echt nog wel van de partij wilde zijn. ‘Dat ze vandaag niet belt, komt
waarschijnlijk ook omdat er deze keer een begeleider van het NaoberZorgPunt bij haar is,
die haar gerust stelt’.
NaoberZorgPunt
De vrijwilliger van het NaoberZorgPunt is al
bij Bregje thuis, als de bus voor de deur stopt.
Vandaag gaat zij voor het eerst met Bregje
mee naar de markt. Een andere vrijwilliger
is ooit eerder mee geweest met Bregje. ‘Het
kan niet meer elke week’ vertelt Bregje zelf.

De busdienst, die elke rit
opnieuw vriendschappen
verstevigt maar ook eenzaamheid vermindert.
Misschien is de SamenUitBus
(SUB) wel iets voor u?
De blik in haar ogen laat zien dat ze dat best
nog wel zou willen. Maar omdat ze ook drie
dagdelen naar de dagopvang van het Zorghuis
in Tienray gaat, is haar programma elke week
goed gevuld. Gelukkig wordt er in Tienray ook
een NaoberZorgpunt opgezet. Dat maakt de
kans groter dat er meer begeleidingsmogelijkheden komen voor mensen zoals Bregje. Wie
weet kan Bregje straks toch nog elke week
naar de markt toe.
Gezellig
Om 10.00 staan we perfect volgens planning in
Horst bij de markt. De passagiers stappen uit.
De afspraak is dat ze elkaar om pakweg kwart
over elf treffen in een lunchroom in het centrum. Gezellig even napraten over het marktbezoek. Een lekker kopje kofﬁe of thee erbij
en voor degene die thuis niet meer wil lunchen
ook alvast een heerlijk broodje. Niet alleen op
de markt is de gulden een daalder waard. In de
SamenUitBus is dat heel zeker het geval.

Voor meer informatie over de SamenUitBus: Kijk op www.samenuitbus.nl
of bel met de organisatie. De vrijwilligers zijn bereikbaar op maandag- en
donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00
uur op de volgende telefoonummers:
06 - 48 56 66 99 en 06 - 48 56 68 38
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Ons bedrijf teelt vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen op grotere
schaal. Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de teelt van ijsbergsla
voor de versmarkt en de verwerkende industrie. Daarnaast produceren
wij diverse andere soorten bladgewassen, spinazie, verschillende
koolgewassen, suikerbieten en conservengroenten.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een:

Kwaliteitscontroleur

m/v

Als kwaliteitscontroleur ben je verantwoordelijk voor het keuren van
zowel inkomende als uitgaande groenten. Ook ben je verantwoordelijk
voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en bewaakt de kwaliteit en
kwantiteit van de voorraad. Je maakt deel uit van een kwaliteitsteam
wat voortdurend zoekt naar verbetering in product en proces.
Buiten het keuren zijn er ook licht administratieve werkzaamheden.
Wij vragen:
• kennis van AGF- ziektebeelden;
• minimaal MBO werk- en denkniveau (bijv. MAS richting teelt of logistiek);
• flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
• sociaal en communicatief vaardig;
• gemotiveerde instelling;
• kunnen werken met verschoven diensten.
Wij bieden:
een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende organisatie en
een professioneel teamverband. Prima salaris en arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
heb je interesse stuur je sollicitatiebrief en cv naar:
personeel@groenteproducties.com
Voor eventuele vragen over deze functie kunt u contact opnemen met:
Luc Willemssen 06-12968422.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bijen- en natuurmarkt in Horst
De jubilerende Imkervereniging Horst en omstreken hield op zondag 19 april een bijen- en natuurmarkt
bij het Zoemhukske in Horst. De bijen- en natuurmarkt vond voor de vijfde keer plaats. Er was een markt
waar producten van de bij te koop waren, demonstraties van oude ambachten en optredens. De imkervereniging bestaat dit jaar honderd jaar en viert dat met diverse activiteiten.

Vogelmarkt in Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden uit Wanssum organiseert op zondag 26 april haar maandelijkse
vogelmarkt in sport- en feestzalencomplex ’t Brugeind in Meerlo.
Liefhebbers kunnen hier vogels
kopen en verkopen. Ook kan men hier
terecht voor zaken als vogelvoer en

nestkastjes. Daarnaast zijn er diverse
vogelhandelaren aanwezig. Duiven
en kwartels worden niet toegelaten.

Het maximum aantal vogels per kooi
is twee. De vogelmarkt duurt van
09.30 tot 12.00 uur.

Sint Joseph winnaar
GMT slagwerk
In MFC de Meulewiek in Meterik vond zaterdag 18 april het Gemeentelijk Muziektoernooi voor de slagwerk
groepen plaats. Uiteindelijke winnaar werd het slagwerkensemble van Sint Joseph Grubbenvorst.
Het publiek kreeg deze dag te
horen en te zien wat de diverse slagwerkgroepen muzikaal in hun mars
hebben. Het jurylid André Willems

Apotheek Horst is gesloten
op Koningsdag 27 april
en Bevrijdingsdag 5 mei
Wij verwijzen u in spoed-situaties naar Dienstapotheek
de Wieënhof te Venray (tel. 0478-760007)

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

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

kende aan het einde van de dag de
volgende predicaten toe: drumband
Eendracht Melderslo ruim voldoende en
de slagwerkgroepen uit Grubbenvorst,

Harmonie van Horst en Jong Nederland
allen het predicaat goed. Uiteindelijk
behaalde Grubbenvorst de winnaarsbeker.

Inlopen bij beej Mooren
naeve
Bij het maatschappelijk activeringscentrum (MAC) van Rendiz in het pand beej Mooren naeve in Horst zijn er
iedere week twee inloopmomenten voor iedereen die graag in contact komt met andere dorps- en buurtbewoners.
Deze inloopmomenten zijn op woensdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur.
De inloopuren zijn onder andere
bedoeld om eenzaamheid tegen te
gaan en is voor iedereen die behoefte
heeft om andere mensen te ontmoeten
in een ongedwongen sfeer. Mensen

die de inloopuren bezoeken kunnen
een kopje koffie of thee drinken, een
krantje lezen, een spelletje spelen of
meedoen aan een van de creatieve
activiteiten die op dat moment gedaan

worden. Het is ook mogelijk om met
begeleiders te kijken naar hulp bij
invullen van formulieren of om te
bekijken wat er in Horst en nog meer
allemaal te doen is.

Nestkastjescontrole
Vogelwerkgroep ’ t Hökske en Natuur en Jeugd Horst aan de Maas gaan op dinsdag 28 april en dinsdag 12 mei
nestkastjes controleren in de Kasteelse Bossen in Horst.
Tijdens beide avonden worden
ongeveer 50 nestkastjes gecontroleerd, verdeeld over twee routes.
Vertrek is om 18.30 uur vanaf ’t
Zoemhukske in Horst. Kinderen van

de basisschool kunnen eventueel met
hun ouders komen kijken wat er zoal
in de kastjes woont.
“Het is elk jaar weer een
verrassing wat we tegen komen. Het

is een mooie gelegenheid om
broedende vogels van heel dichtbij te
zien”, aldus de organisatie.
De controles worden begeleid door
deskundige vrijwilligers.
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SVEB vanaf begin onder
druk gezet
Door: Leo Lijnders, voetbalvereniging SVEB
De tegenstander van zondag 19 april van voetbalvereniging SVEB1 uit Broekhuizen en Broekhuizen in speelronde 20 was Heijen. Dit seizoen is die club een middenmoter die nog wel in de race is voor een periodetitel. Om
deze in het zicht te houden zouden ze moeten winnen van SVEB.

Keepersdag
Sparta ‘18
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum houdt op vrijdag 15 mei
een keepersdag. De trainingsdag vindt plaats op sportpark Het Spansel.
Deelnemers krijgen deze dag
kracht-, loop-, coördinatie- en keeperstraining van ervaren keeperstrainers uit
de regio Noord-Limburg. De keepersdag vindt voor de zevende maal plaats.
Start is om 09.30 uur en rond 16.30 uur
worden de certificaten uitgereikt. Elke
jeugdkeeper is welkom ongeacht zijn
niveau of klasse. Elke keeper wordt in
een groep ingedeeld van maximaal

acht keepers. Elke deelnemer krijgt
een T-shirt, lunch tussen de middag
en krijgt gelegenheid tot vragenstellen aan en op de foto te gaan met een
topkeeper. Verder is er een demonstratie van een regionale topper. Aan het
einde van de dag worden de prijzen
uitgereikt, waaronder de bokaal Keeper
van de dag. Kijk voor meer informatie
op www.challenge-arena.nl

HORST AAN
DE MAAS:

MAANDAGAVOND 18 MEI

Debutant Koen Loonen aan het werk (Foto: Thijs Janssen)
Met veelal lange ballen werd SVEB
vanaf de eerste minuut onder druk
gezet en was het eerste kwartier van
de wedstrijd vooral eenrichtingsverkeer
richting het doel van SVEB. De defensie
wist echter zonder escapades en
overtredingen deze aanvalsgolf door te
komen totdat in de 18e minuut Heijen
uit een strakke voorzet een vrije bal
wist binnen te koppen, 1-0 voor Heijen.
SVEB deed daarna het resterende deel
van de eerste helft verwoede pogingen
om de gelijkmaker te forceren, maar
kon geen potten breken. SVEB bracht
zichzelf nog in de problemen toen door
overmoedig uitkomen van de keeper

Heijen een man vrij voor het lege doel
kon aanspelen, maar deze kopte over.
De tweede helft was in het eerste
deel een voortzetting van de eerste
helft waarin SVEB aanviel zonder
echt gevaarlijk te worden. Een mooi
uitgespeelde aanval waarbij Giel
Seuren spits Joep Beurskens vrij voor
het doel zette, werd jammerlijk gemist
en illustreerde ook het onvermogen
om aanvallend echt gevaarlijk te
worden en iets af te dwingen. En toen
dat niet kon en wilde lukken, bleef
er constant druk op het defensieve
deel van een elftal. Dit resulteerde
in de 65e minuut in een overtreding

aan SVEB-zijde, waarbij scheidsrechter
Scheltsema uit Cuyk de bal op de 16
meter lijn aan Heijen gaf. Deze kans
liet Heijen niet onbenut en met een
perfect binnengekopte voorzet zette
aanvaller Martijn Custers de 2-0 op
het bord. SVEB was niet in staat om
hier weerstand aan te bieden en toen
de keeper in de 70e minuut ook nog
een doorgebroken speler neerhaalde,
werd dit door de scheids afgedaan
met een vrije trap en een gele kaart.
Dat de defensie van SVEB in de 85e
minuut nog eenmaal het hoofd moest
buigen, was slechts een formaliteit.
Jan Pauwels scoorde de 3-0.

Voetbalclinic voor meisjes
Sparta’18

Via LimburgZon koopt u* zeer
voordelig zonnepanelen die
door een deskundig bedrijf
worden geïnstalleerd. Kom naar
een van onze voor lichtingsbijeenkomsten en wij vertellen
u er alles over.
*Deze actie geldt alleen voor inwoners
van de gemeenten Venlo, Horst aan
de Maas en Peel en Maas.

VENLO:
DINSDAGAVOND 28 APRIL
PEEL EN MAAS:
DONDERDAGAVOND 30 APRIL

KOMT U OOK?
Kijk op www.limburg-zon.nl voor alle
informatie en meld u aan voor een
van de voorlichtingsbijeenkomsten.
U krijgt dan ook informatie over
andere mogelijkheden, zoals het
huren van panelen.

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BIJBAAN

IN DE EVENEMENTENSECTOR?
Ben jij:
- 18 jaar of ouder?
- een enthousiaste aanpakker?
- flexibel inzetbaar?
- ook bereid om ’s avonds of
’s nachts te werken?
Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, lockerverhuur,
licht/geluid en site.

Deze werkzaamheden voeren wij
uit op verschillende evenementen,
zoals Lowlands, North Sea Jazz,
Zwarte Cross, AutoRAI en Paaspop.
Klinkt dit als jouw perfecte bijbaan?
Stuur dan een beknopte
motivatiebrief + CV
naar info@linqeventgroup.nl!

De vrouwen van PSV/FC Eindhoven gaven op woensdag 15 april een voetbalclinic aan alle meisjesleden van
voetbalclub Sparta’18 in Sevenum.

De Steegh 13, 5973 PZ Lottum • tel. 077 – 463 28 93
E info@gkbikes.com www.gkbikes.com

VOORJAARSSHOW
zondag 26 april van 11.00 tot 16.00 uur

Michelle Hendriks, Mauri van de
Wetering, Myrthe Morrees, Kika van
Es, Sharon Schoonderbeek en Sabine
Becx maakten hun opwachting op het
sportpark het Spansel. Samen met
teambegeleider Stefan Vingerhoets en

gesteund door kaderleden van de meisjesteams brachten ze de jonge voetbalsters de fijne kneepjes van het vak
bij. Ruim zeventig meisjesleden deden
mee. De clinic bestond uit verschillende
oefeningen en partijvormen. Al deze

oefeningen werden aandachtig gevolgd
door vele ouders, opa’s en oma’s en
ander toegestroomd publiek. Na afloop
was er gelegenheid om op de foto te
gaan met de speelsters en handtekeningen te scoren. (Foto: Sjaak Verstegen)

• Electrische fietsen van Batavus, Bikkel, Gazelle,
MultiCycle, Pointer, Sparta. Bij aankoop van 2 electrische fietsen: fietsdrager t.w.v. 549,00 GRATIS
• Schoolfietsen voor het voorgezet onderwijs:
Pointer Bravia met 3 versnellingen en terugtraprem
Extra scherp geprijsd
• BBB onderdelen en accessoires: 20% korting
• Diverse fietstassen met leuke korting
• Fiets- en regenkleding
nu halve prijs op = op, weg = pech
Bij aanbiedingen en fietsprojecten is geen inruil mogelijk.
We zien u graag op 26 april!
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Laatste competitiewedstrijd

Set Up viert
kampioenschap
met winst
Door: volleybalvereniging Set Up
De laatste competitiewedstrijd van het seizoen voor het eerste
damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo stond in het teken
van het kampioenschap, dat de Meerlose meiden vorige week al
behaalden in de uitwedstrijd tegen Luctor DS1.
De Meerlose formatie startte
stroef in deze wedstrijd tegen Somas
Activia uit Sint Anthonis. Zodoende
kon Somas Activia DS4 in de eerste
set lang bij blijven maar uiteindelijk
won Set Up DS1deze set met 25- 23.
In de tweede en derde set kwam
de jonge Meerlose ploeg beter in de
wedstrijd zonder echt goed te spelen,
maar het krachtsverschil was te groot
en zodoende werden deze sets met
25-18 en 25-19 overtuigend gewonnen.

In de vierde set werd Somas
Activia overklast. Deze set werd met
25-9 gewonnen, waardoor het feest
losbarstte in de Meerlose sporthal en
de jonge ploeg de bloemen en de
vele felicitaties in ontvangst mocht
nemen.
De vreugdetranen werden
afgewisseld met tranen van ’verdriet’
want men nam afscheid van trainer
en coach Koen Hendriks en van
speelsters Anne Reijntjes en Dagmar
Boom.
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America kampioen in zesde klasse
Door: Hay Mulders, AVV America
Door een benauwde 1-0 zege op Merselo in een meer spannende dan goede wedstrijd wist het
eerste voetbalelftal van AVV America beslag te leggen op het kampioenschap in de zesde
klasse C. Keeper Nick Roelofs stopte op een cruciaal moment een strafschop. Na 44 jaar was het
eindelijk weer eens zover. Een geweldig resultaat voor de scheidende trainer Erik van Asten, zijn elftal
en de begeleiding. (Foto: Hay Mulders)

De Merels laat kostbare
punten liggen
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De Merels speelde zondag 19 april tegen Flamingo’s 1 op sportpark De Heibunders in Mariahout. De wedstrijd
tegen de hekkensluiter was voor De Merels 1 van groot belang in de strijd om het hoofdklassebehoud op het veld.
Vanaf het begin van de wedstrijd
was De Merels 1 niet scherp. Er werden
wel kansen gecreëerd, maar deze
werden niet zorgvuldig afgemaakt. Er
werd daarnaast veel onnodig balverlies
geleden. Toch lukte het De Merels
om op voorsprong te komen en met
een stand van 4-5 in het voordeel

van De Merels gingen de teams de
kleedkamers in.
Na rust lukte het De Merels direct
om de 4-6 te maken. Als het scoren
kon worden doorgezet, kon dat de
genadeklap voor Flamingo’s betekenen. Dit was echter niet het geval.
Hoewel De Merels de voorsprong wist

te behouden, kon deze niet worden
uitgebouwd. Hierdoor kon Flamingo’s
in een spannende slotfase terugkomen
en trok het team uit Mariahout in de
laatste minuut alsnog aan het langste
eind. De wedstrijd eindigde in een
stand van 12-11, een zuur verlies voor
De Merels 1.

DAG

20% korting
op zomerjacks*
Eten&Zo

0478-562611

Koningsdag 27 april gesloten
*tenzij anders aangegeven

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

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN
en en -deuren

horram
Ook voor zonweringen, glasservice,

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

Schoolkorfbaltoernooi
Op Sportpark De Merel in Melderslo vond woensdag 15 april het zevende schoolkorfbaltoernooi Horst aan
de Maas plaats. Het schoolkorfbaltoernooi is een initiatief van een aantal korfbalverenigingen uit de regio,
SV United, SV Lottum, SV Oxalis en De Merels. Ongeveer 300 jongens en meisjes waren deze middag bezig
met de korfbalsport. Veel basisscholen uit de regio waren naar Melderslo gekomen om deel te nemen aan dit
jaarlijks terugkerend schoolkorfbaltoernooi. De grote wisselbeker ging naar Basisschool De Brink uit
Melderslo.
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Set Up meisjes C1 kampioen Sporting ST en SV
Door: volleybalclub Set Up
Na het meisjes C2 team is op zaterdag 18 april ook het meisjes C1 team van volleybalvereniging Set Up uit
Meerlo kampioen geworden in haar klasse.

United scoren niet
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Er is een sfeervolle entourage op zondag 19 april op het mfa Kerkebos
in Swolgen, met een heerlijk zonnetje bij Sporting ST 1 - SV United 1.
De voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelde deze
dag tegen de club uit Meerlo.

In de laatste competitiewedstrijd
in sporthal ’t Brugeind in Meerlo
moesten zij aantreden tegen VCP
meisjes C1. Er waren nog twee sets
nodig om het kampioenschap veilig
te stellen. Het talrijke publiek zag een
spannende wedstrijd waarin beide

teams lieten zien aan elkaar gewaagd
te zijn en waarin ook de zenuwen een
rol speelden. Toch trok Set Up C1 met
3-1 aan het langste eind en mocht
zich daarmee kampioen noemen.
Ze bereikten dit door een constante
reeks wedstrijden neer te zetten met

inzet, wilskracht en vooral plezier.
Speelsters Ilhame Asektour, Merel
Poels, Doortje Coenders, Tayra van de
Water, Lot Steeghs, Anke Boom (niet
op de foto) en Tara Eijsbouts genoten
volop van de behaalde titel.

Het begin is voor Sporting. Na
een aantal minuten schoot Jorn een
afstandsschot uit de tweede lijn,
maar deze werd afgevlagd voor
buitenspel. Er kwam veel dreiging
van Sporting met soms een uitbraak
van United, maar de laatste kwam
iets beter in de wedstrijd na twintig
minuten. De linksback van United
stond flink onder druk en kreeg onder
andere een panna van Stan om zijn
oren. Het eerste werk van Bram
Willems vond plaats na een half uur
spelen en na een momentje van
onoplettendheid achterin bij Sporting.
Hierop volgde een schot van Stan,
strak over de grond. De keeper pakte
de bal, maar het schot zag er gevaarlijk uit. In de laatste minuut van de
eerste helft was er nog een gigantische kans voor Bas, maar helaas
spatte deze uiteen op de paal.
In het begin van de tweede helft
was United wat feller. Ramon kreeg
na vijf minuten een gele kaart,

waarna hij direct daarna een
goeie dieptepass kreeg van Nick.
Helaas kon hij de bal niet lekker
koppen. Ook SV United kreeg nog
een gele kaart, na een charge
op Michel Kleeven. Hierna pakte
Sporting het initiatief van United
weer over. United gokte met name
op de counter of een bevlieging van
Koolhof. In de 68e minuut was Jorn
door de verdediging heen, maar hij
werd neergelegd door een speler van
United. Dit leverde een rode kaart
op en een vrije trap op het randje
van het 16-metergebied. Helaas viel
de trap tegen. Sporting ging hierna
nog nadrukkelijker op zoek naar een
treffer, maar deed dit wat gehaast.
Toch werd er niet slecht gevoetbald
en waren er nog een aantal kansen.
In de allerlaatste minuut kopte Jorn
de bal nog eens op doel, maar de
bal werd door een verdediger van de
lijn gehaald. De wedstrijd eindigde
met 0-0.

(Foto: Paul Poels Fotografie)

Het Proteion van...
Mevrouw Nollen-de Boer (84) en Meneer Manders (69)

“Ik vind het fijn om
zelfstandig te zijn”

“Toen ik niet meer kon autorijden, werd mijn wereldje steeds kleiner.
Proteion hielp me zoeken naar een oplossing. Nu woon ik in een
comfortabele woning midden in de stad. Ik ben zo bij de dagvoorziening
waar ik ga gymmen of aan andere activiteiten meedoe. Ik vind het ﬁjn
om zelfstandig te zijn. Koken, wassen of boodschappen halen, doe ik
zoveel mogelijk zelf of één van mijn kinderen helpt me. Heb ik in
de toekomst hulp of verzorging nodig, dan is die dichtbij.”

“Wat ik kan,
doe ik zelf”

“Ik woon in mijn eigen serviceappartement. Dat gaat heel goed. Wat ik kan,
doe ik zelf. Proteion helpt me met de dingen die me niet meer lukken. Dana
is één van mijn vaste verzorgenden. Ik ben altijd blij als ze komt. Drie keer
in de week ga ik naar de dagvoorziening, beneden in de ontmoetingsruimte.
Daar eet ik dan ook lekker mee. En ben ik een keertje ziek, dan brengen ze
me een kopje soep. Je wordt hier echt niet vergeten.”

Mantelzorgondersteuning • vrijwilligersdiensten • dagvoorzieningen • thuishulp • thuisbegeleiding
thuiszorg • behandeldiensten • appartementen met zorg • zorgcentra • gezondheidstesten
gezondheidstesten • uitleenpunten • revalidatie • palliatieve zorg • kleinschalige groepswoningen

Meer informatie? Bel 088-850 00 00 of kijk op: www.proteion.nl
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Melderslo verslaat Lottum

British Superstock 600

Heftig weekend
Van Leuven
Door: G&S Racing
Tijdens de vrije training zaterdag op Brands Hatch had motorcrosser
Kevin van Leuven uit Swolgen weinig grip en geen goed gevoel aan de
voorkant op de koude baan. Na twee kwalificatierondes bleek dat het
veld ongelofelijk dicht bij elkaar zat. Zoveel coureurs zo dicht bij elkaar,
zestien binnen 0,2 seconden, was nog nooit vertoond.
Na een matige start van de
race valt voor Kevin een coureur
in de eerste bocht en zijn motor
schuift terug de baan op. Kevin kan
tussen motor en de gevallen coureur
zijn weg vervolgen maar anderen
komen ten val, waaronder Kevins
teamgenoot Jordy de Jonge. De rode
vlag valt meteen. Een aantal rijders
wordt met traumahelikopters naar
het ziekenhuis gebracht en de race
wordt ruim anderhalf uur uitgesteld.
Op het moment van de herstart
weet Kevin nog niet wat er precies
met zijn teamgenoot aan de hand
is. Kevin heeft een goede start en
komt als veertiende door. In de
ingekorte race van vijftien rondes,
kan Kevin niet voorbij de Triumph
voor hem komen. Het zit in deze race
wederom zo dicht bij elkaar dat er

niet meer in zit dan een veertiende
plek. Een diskwalificatie voor een
andere coureur voor het gebruik van
illegale benzine plaatst Kevin op de
dertiende plek. Hij staat nu achtste in
de tussenstand. Kevin: “Het was een
zware middag. Eerst de onzekerheid
en zorgen over Jordy, dan het wachten
tot het eindelijk weer begint. Ik heb
geknokt maar de verschillen zijn zo
klein dat ik niet veel kon pakken in de
wedstrijd. Hier rijden ook de nodige
jongens uit de regio mee waarvoor
Brands Hatch de thuisbaan is. Ik heb
niet slecht geracet maar had toch
op een hogere klassering ingezet.”
Het team en de familie van Leuven
laten weten ontzettend aangeslagen
te zijn door het ongeval van Jordy, die
een week in een kunstmatige coma
gehouden wordt.

Berkelstraat 27 Horst
Te koop ✓✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

alle voorzieningen op
begane grond
achtertuin met tuinhuis
oprit en garage
verdieping met 3 slaapkamers
eenvoudig afgewerkt
dus met werk, wel een
mooie kans
én dicht bij het centrum
Oppervlakte 226 m2

Vraagprijs

€ 195.000.- kk

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

INSCHRIJVEN
KAN NOG!
VOL = VOL

laatste kans op zaterdag 25 april
vanaf 15.00 uur bij café De Lange

www.rundjeumuthundje.nl

Door: RKSV Melderslo
Inzet tijdens de wedstrijd tussen het eerste team van RKSV Melderslo en SV Lottum was de derde plek op de
ranglijst. Deze geeft namelijk recht op rechtstreekse promotie naar de vierde klasse.
Zondagmiddag 19 april stond
verder in het teken van de huldiging
van alle 40-, 50- en 60-jarige
jubilarissen van RKSV Melderslo.
Achteraf zeker een prima gekozen
moment om deze leden letterlijk en
figuurlijk in het zonnetje te zetten.
De vele aanwezige toeschouwers
zagen in deze derby vanaf het
fluitsignaal wat de intentie van
de thuisclub was: winnen. Het
veldoverwicht leidde ook diverse
keren tot kansen, maar helaas.
Op het moment dat SV Lottum
iets beter in haar spel komt was het
dan in de 30e minuut toch raak. Uit
een mooi genomen corner van Bart
Verheijen wist Stan van de Pas netjes

binnen te koppen: 1-0. Melderslo
ging op zoek naar de 2-0 maar de
gecreëerde kansen voor rust leidden
niet tot een tweede treffer.
Na de thee liet ook Lottum zien
te streven naar de derde plaats.
De wil is absoluut aanwezig, maar
het creëren van kansen viel de
ploeg zwaar deze middag. In de
61e minuut kreeg SV Lottum bij
een vrije trap de helpende hand
geboden door de verdediging van
Melderslo. En SV Lottum wist wel
raad met de geboden kans. De
stand 1-1 stond echter nauwelijks
op het scorebord of deze moest
alweer aangepast worden. Het
goede ‘doorzetten’ van Stan

van de Pas deed de bal voor de
voeten van Peter Spreeuwenberg
belanden. Door sommigen werd
dit doelpunt bestempeld als een
‘froemelgoal’, maar elke supporter
die de thuisploeg een warm hart
toedraagt zal gedacht hebben:
‘madamameniksoet’, de stand is 2-1.
In het verdere verloop van de
tweede helft kreeg de ploeg van
trainer Math Joosten nog meerdere
kansen om de marge te vergroten.
Omdat dit niet gebeurde bleef het
spannend tot de laatste minuut.
Toen de scheidsrechter floot voor
het eindsignaal konden de handen
in de lucht voor de welverdiende
overwinning.

Moeizame overwinning hockeydames Horst
Door: hockeyclub HCH
Het eerste dameshockeyteam van Horst speelde op zondag 19 april in Horst tegen het eerste damesteam uit
Meersen. In het verleden heeft de ploeg uit Horst niet of met moeite gewonnen van de dames uit Meersen, maar ze
waren ditmaal vastbesloten om het niet zo ver te laten komen.
De ploeg uit Horst startte de wedstrijd energiek. Na één minuut schoof
Inge Vullings de 1-0 al binnen. Lang
konden de Horster dames niet van de
voorsprong genieten, want nog geen
minuut later zorgden wat dekkings- en
stopfoutjes ervoor dat Meerssen de
gelijkmaker scoorde. Hierna speelde
HCH niet echt soepel meer. Het veld
was droog en stroef. Maar ondanks dat
kon de ploeg er toch voor zorgen om

het leeuwendeel van het balbezit te
hebben en dat Meerssen nauwelijks
gevaarlijk kon worden. Niet alleen het
veldspel liep niet zo soepel, ook de
doelpogingen waren niet bepaald om
over naar huis te schrijven. De 2-1 van
Caro Roeffen en de 3-1 van Yvonne van
Horen waren niet echt wereldgoals.
Ook in de tweede helft kwam
Meerssen maar sporadisch in de cirkel
van Horst. Het was vooral aan de

dames van Horst zelf te wijten dat de
stand na een doelpunt van Yvonne
van Horen enkel bij 4-1 bleef. Een
flink hogere score was zeker mogelijk
geweest als Horst wat zuiniger met
haar kansen was omgesprongen.
Omdat directe concurrenten Boxmeer
en Nova gelijkspeelden, staat HCH
nu tweede en is er nog een kans op
promotiewedstrijden.

Paul Verhaegh Penalty Bokaal
SV Kronenberg organiseert op zaterdagmiddag 30 mei een toernooi voor jeugdspelers. Het toernooi heet de
Paul Verhaegh Penalty Bokaal. De aanvang van het toernooi is om 13.00 uur op Sportpark de Heesbergen en de
prijsuitreiking vindt plaats om 17.30 uur.
Na het succes van Paul Verhaegh op
het WK is hij op dit moment aanvoerder van FC Augsburg. Bij de nummer
zes van de Bundesliga heeft Paul al
zes penalty’s achter elkaar benut. Dit is
voor SV Kronenberg aanleiding om dit
penaltytoernooi te organiseren. Paul

Verhaegh, eredivisiescheidsrechter
Reinold Wiedemeijer en hulptrainer
van VVV Frank van Kempen zijn deze
middag actief. In samenwerking met
Keepers-arena worden er topkeepers
per leeftijdscategorie geselecteerd.
Tijdens de finale zal er een bekende

topkeeper onder de lat staan.
SV Kronenberg nodigt verenigingen
uit Horst aan de Maas uit om per leeftijdscategorie hun beste drie spelers af
te vaardigen. Op elk individueel niveau
wordt gestreden, maar ook op verenigingsniveau is er een winnaar.

Verdiende nederlaag GFC’33
Door: Gerard Schatorjé, GFC’33
Voetbalclub GFC uit Grubbenvorst leed zondag 19 april een verdiende nederlaag tegen MVC’19 uit Maasbree.
De ingrediënten voor een echte
topwedstrijd waren voorhanden:
MVC kon in deze thuiswedstrijd haar
kampioenschap veiligstellen, GFC kon
na de doordeweekse overwinning in
en tegen SVN frank-en-vrij voetballen,
een goede grasmat, perfect weer en
ruim 400 toeschouwers. GFC startte
zeer sterk en wist MVC de eerste
twintig minuten onder druk te zetten.
De thuisclub moest alle zeilen bijzetten
om niet op achterstand te komen. GFC
combineerde naar hartenlust, maar in
het strafschopgebied werd er door het
team van Grad Xhofleer niet slagvaardig
opgetreden. Vleugelspits Jop Hermkes
miste twee kansen en centrumverdediger John Schatorjé zag twee kopballen
gestopt door de MVC-goalie. Het duurde

tot halverwege de eerste helft voordat
de eerste MVC-aanvallen tot in het
doelgebied van GFC reikte. De beginfase
had (te)veel kracht gekost bij GFC en
MVC voerde de druk op. Uit een corner
trof spits Ron van de Kerkhof in de 30e
minuut doel, 1-0. In het restant van de
eerste helft bleef MVC de bovenliggende
partij maar kon niet doordrukken.
Xhofleer moest in de rust noodgedwongen twee keer wisselen, Etienne
Verhofstad en Ted Rutjens bleven
achter in de kleedkamer. De invallers
Ivo Wijnen en Luc Stappers konden
echter GFC niet bij de hand nemen en
de thuisclub bleef ‘baas op eigen veld’.
Nadat aanvoerder Wouter van Denzen
uitviel met een blessure en vervangen
werd door spits Juul Heldens zette GFC

nog eenmaal aan maar echt overtuigend was het niet. MVC bleef soeverein
overeind en Ron van de Kerkhof liet
zijn tweede en derde goal aantekenen.
MVC freewheelde naar het einde en kon
zich opmaken voor het kampioenschap,
eindstand 3-0.
“Terechte kampioen en felicitaties
aan het adres van MVC”, oordeelde
trainer Grad Xhofleer. “We hebben
vandaag, afgezien van de eerste twintig
minuten, ondermaats gepresteerd. We
zullen zowel als technische maar ook als
medische staf vol aan de bak moeten
om onze spelers weer scherp en fit te
krijgen voor de eindfase van deze competitie. Voor GFC lonkt nog nacompetitie
maar dan zullen we met zijn allen uit
een ander vaatje moeten gaan tappen”.
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Schade bleef beperkt

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Meterik speelt
gelijk tegen lastige
tegenstander
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Met een enigszins gemankeerd elftal mocht Meterik zondag 19 april
aantreden tegen Resia in Wellerlooi, voor Meterik al jaren een lastige
tegenstander.
De mannen van Resia begonnen
energieker aan de wedstrijd en het
beloofde weer een moeizaam middagje te worden, want het gevaar
kwam vooralsnog alleen van Resia.
Na diverse keren handelend op te
treden, moest keeper Stefan Bouten
in de 25e minuut alsnog capituleren,
na een prima combinatie van Resia.
Nog geen twee minuten later was
het weer raak, na een prima breedtepass werd de linksbuiten bereikt,
die zich simpel van zijn mannetje
ontdeed en beheerst de 2-0 binnenschoot.
De wedstrijd leek al in een vroeg
stadium gespeeld, maar dankzij goed
keeperswerk van Stefan Bouten bleef
de schade beperkt. Meterik werd
sterker zonder gevaarlijk te worden,
maar door attent te reageren op een
rebound door Kris Cuppen kon Dirk
van Rengs na wat kappen en draaien
de op dat moment verdiende 2-1
binnenschieten. Een overbrugbare

achterstand en tevens ruststand.
In de tweede helft was er
eenzelfde spelbeeld. Meterik drong
aan voor de gelijkmaker, maar door
de vele foute passes en balverlies,
kon het niet echt gevaarlijk worden.
Met een lob van afstand (bal op de
lat) door Dirk van Rengs, was de
gelijkmaker bijna een feit. Met het
inbrengen van drie wisselspelers
wilde Meterik een slotoffensief
starten. Er kwam inderdaad meer lijn
in het spel en ook meer kansen en
het was aan A-speler Bart Houben
de eer om in de laatste minuut met
een geplaatste schuiver de verdiende
gelijkmaker te scoren.
Misschien geen groots voetbal,
maar Meterik toonde veerkracht en
gooit vooralsnog niet de handdoek
in de ring. Meterik heeft nog twee
wedstrijden te gaan tegen de koplopers. Dat wordt een zware opgave,
maar geeft ook de mogelijkheid om
het seizoen in stijl af te sluiten.

Zwaarbevochten strijd

Wittenhorst blijft op
het goede spoor
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De ene wedstrijd is de andere niet. Het vertoonde spel van de
vorige zondag van het eerste elftal van voetbalvereniging Wittenhorst
uit Horst kon zondag 19 april tegen het moeilijk te bestrijden SC
Susteren niet voortgezet worden. Toch won Wittenhorst de zwaarbevochten strijd.
De Midden-Limburgers kwamen
naar Horst om hun positie op de
ranglijst te verbeteren. Ze begonnen
meteen met meer beweging in de
ploeg en wat nog belangrijker was,
felheid. Via een goed genomen vrije
trap van Bart Dings hadden ze bijna
succes. Topscoorder Kevin Hoffmans
kreeg vaak teveel vrijheid en kon
met zijn acties voor gevaar zorgen.
Bij een eerste actie van
Wittenhorst was het schot te zacht
om de doelman te verrassen. Rob
Zanders was dicht bij een treffer,
maar de bal werd door Joshua Cleber
met zijn been geblokt. Toch kwam
de thuisclub op voorsprong. In de
35e minuut viel de bal uit een corner
van Daan Verlijsdonk voor de voeten
van Bart Spreeuwenberg. Hij aarzelde
geen moment en schoot hard de
1-0 binnen.
Na de pauze startte Wittenhorst
beter, maar op de uitbraken van
Susteren moest toch alert gereageerd
worden. Na een half uur kreeg de
wedstrijd een spectaculaire wending.
Na de assist van Daan Hendriks op
Willem Heijnen had de 2-0 zomaar

kunnen vallen. De doelman was
deze situatie nog meester. Dit was
hij niet bij de doorbraak van Rob
Zanders. Zijn schot leverde de 2-0
op. Wittenhorst leek op rozen te
zitten. Maar door onoplettendheid
op het middenveld moest Bram
Spreeuwenberg een overtreding
begaan op Ian Bachus. De toegekende penalty werd door Kevin
Hoffmans ingeschoten, 2-1. Direct
hierna scoorde Wittenhorst weer
onverwacht. De achterhoede van
Susteren stond niet goed bij een
uitbraak en de bal ging via een eigen
speler in het doel, 3-1.
Het was nog niet gedaan.
Wittenhorst ging aan de andere
kant onzorgvuldig te werk. De
attente Kevin Hoffmans strafte dit
weergaloos af, 3-2. Met nog 10
minuten te spelen kon het alle
kanten op. De beste gelegenheid
kreeg Susteren via een vrije trap,
maar doelman John Tissen kon scoren
voorkomen. Wittenhorst behaalde
een zwaarbevochten zege, die nog
steeds perspectieven biedt voor
nacompetitie.

Paardenspektakel
De Kasteelse Bossen in Horst vormden vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 april het decor voor de
jaarlijkse menwedstrijden. De wedstrijden worden georganiseerd door de Stichting Aangespannen
Evenementen Noord-Limburg. Het publiek kreeg niet alleen veel paardensport te zien. Er waren onder meer
diverse demonstraties, ringsteken, activiteiten speciaal voor kinderen en een markt.

SV Oxalis
wint ternauwernood
Door: korfbalvereniging Oxalis
Tegen Roka 1 uit Beesel werd het zondag 19 april onnodig spannend. De punten waren uiteindelijk voor
SV Oxalis. Dit was niet echt verdiend gezien het verloop van de wedstrijd, maar het eindoffensief mocht er zijn.
In de eerste helft liet SV Oxalis te
veel ruimte aan Roka, dit resulteerde in
een achterstand van 0-2. Dit had voor
SV Oxalis een wake-up call moeten
zijn, maar na de gelijkmaker lieten de
dames van SV Oxalis de tegenstander
weer gemakkelijk uitlopen naar een
2-4 voorsprong. Met een doelpunt uit
een kleine kans wist SV Oxalis de achterstand voor de rust terug te brengen

tot 3-4. Een verdiende voorsprong voor
de dames uit Beesel. Na de rust maakte
SV Oxalis al snel gelijk, 4-4. In deze
fase was Roka nog steeds de betere
ploeg en dat was met weer twee snelle
doelpunten dan ook duidelijk zichtbaar.
Toch lukte het Oxalis om weer aan te
haken, 6-6. Na het inbrengen van drie
wisselspeelsters kwam de overtuiging
bij SV Oxalis terug. Door een doelpunt

van Bo kwam SV Oxalis voor het eerst
op voorsprong, 7-6. Acht minuten voor
het einde werd de stand weer gelijk,
7–7. In de laatste vijf minuten wisten
echter Elise en Maud het hoofd voor
SV Oxalis koel te houden en zorgden
voor de eindstand van 9-7. De punten
zijn weer binnen ondanks een mindere
wedstrijd. Hiermee staat SV Oxalis nog
steeds op de tweede plek in de poule.

Noordervaart 5 • Helden-Beringe

zaterdag 25 april

OPEN DAG
van 09.00 tot 17.00 uur

Onze afdelingen:

• gratis onderhoudsbeurt

• keramische terrastegels
• natuursteen
• wand- en vloertegels

voor de mensen met
een hörmann deur die op 25 april
naar onze open dag komen.

Demonstraties:

• sectionaal deur met
elektrische aandrijving

• terrastegels leggen
• zelf kunstgras leggen
• sierbestrating beton

Tevens opening nieuwe showroom
keramische terrastegels

www.stones4u.nl

van 998,-

voor

898,-

*

(*op 5 meest voorkomende maten en alleen geldig op 25 april a.s.)

www.verkoelengroep.nl
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TWC Oranje organiseert Oranjeen Zandhazentocht
Tour- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst organiseert op maandag 27 april, Koningsdag, de 23e editie van de
Oranjetocht. Mountainbikers kunnen op Koningsdag de 41ste editie van de Zandhazentocht afleggen. Deze loopt
voor het grootste deel over onverharde wegen en paden door de gemeente Horst aan de Maas.

120 en zelfs 150 kilometer, waarvan
de eerste afstand het meest geschikt

is voor recreanten. De fietsers voor de
tocht van 65 kilometer starten tussen

st

ië

dát

Het NK Sjoelen vond op
zaterdag 18 april plaats in
Barneveld. Roel van den Brandt uit
Lottum werd daar Nederlands
kampioen.
Via voorselectiewedstrijden
hadden twee leden van Sevelo’81,
de sjoelclub van Sevenum, Venlo
en Lottum, zich gekwalificeerd. Roel
van den Brandt uit Lottum was één
van die twee deelnemers en hij
verkeerde zaterdag in bloedvorm,
stelt de club. Roel werd kampioen in
Hoofdklasse B met twee goede series
en een totaalgemiddelde van 141,85.
Dit is de tweede NK-titel van Roel van
den Brandt.

Sport
carrousel
Sevenum
In sporthal De Kruisweide in
Sevenum vindt op zaterdag
25 april een sportcarrousel plaats.
De sportdag duurt van 10.00 tot
16.00 uur en is bedoeld voor
iedereen die kennis wil maken
met verschillende sporten.
De gehele dag zijn er in het
sportcafé informatiestands te vinden.
Tijdens de sportcarrousel is er aanbod
voor alle leeftijden. De organisatie
adviseert de bezoekers om gymschoenen en sportkleding mee te
nemen. De hele dag kan er onder
andere meegedaan worden met
sporten zoals tafeltennis, badminton, korfbal en judo. Ook de minder
bekende sporten komen aan bod
deze dag. Bezoekers kunnen namelijk
onder andere een kijkje nemen bij of
meedoen met ultimate frisbee, nordic walking, twister, kinbal, rinkelbal
en speedminton. De middag wordt
afgesloten met dans, disco en drums
om 15.15 uur.

t

Recreanten en toerfietsers kunnen
de Oranjetochten rijden van 65, 90,

08.00 en 10.00 uur. De meer ervaren
toerfietsers kunnen terecht voor de
langere routes en startten tussen 08.00
en 09.00 uur. De Oranjetocht van 150
kilometer start van 07.30 tot 08.30 uur.
De Oranjetocht is door de Nederlandse
ToerFiets Unie (NTFU) bekroond met de
maximale drie sterren, dat betekent dat
de tocht uitstekend georganiseerd is.
Voor de Zandhazentocht heeft
TWC Oranje drie routes van 30, 41 en
48 kilometer uitgezet. De MTB-tocht
is door iedereen in zijn of haar eigen
tempo af te leggen. Deze tocht is door
de NTFU bekroond met twee sterren.
De routes kunnen gereden worden met
een mountainbike of veldfiets. Er kan
gestart worden van 09.00 tot 10.00 uur.
Halverwege de Zandhazentocht is er
een gelegenheid om te pauzeren.
Na de toertocht kunnen alle fietsers
nagenieten in de Mèrthal of buiten op
het terras. Ook kan er nog een bezoek
worden gebracht aan de fietsenmarkt
van TWC Oranje in de Mèrthal. Kijk voor
meer informatie op www.twcoranje.nl

Sjoel
kampioen
uit Lottum

Beweeg
diploma’s

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE
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Toos en Rob
Wagenaar

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

Gymvereniging Hosema heeft
op woensdag 22 april, tijdens de
Nationale Sportweek, de eerste
beweegdiploma’s uitgereikt aan
de peuters van de peutergym.
Het beweegdiploma is ontwikkeld door de KNGU in het belang voor
de motorische, sociale en cognitieve
ontwikkeling van het jonge kind.
In de leeftijd van 2 tot 6 jaar vindt
bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze
periode komen de verbindingen
en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch
fundament is van sterke invloed op
de fysieke en mentale gesteldheid.
Hosema onderschrijft het belang van
een goede motorische ontwikkeling
en heeft haar trainers hiervoor opgeleid en de erkenning van de KNGU
gekregen om de beweegdiploma’s
aan te mogen bieden bij peuters en
kleuter.
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Verenigd Horst aan de Maas
06/16

Schutterij St. Lucia Horst

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Elk dorp telt wel meerdere verenigingen, waarvan sommige al eeuwenoud zijn. HALLO Horst aan de Maas speurde in kleedlokalen,
blies het stof van bladmuziek en dook zo in de archieven van Verenigd Horst aan de Maas. In deze aflevering: Schutterij St. Lucia uit Horst.
voor het gezin. Het waren daarom ook
vaak armere mensen die zich graag bij
de schutterij aansloten. Toen Napoleon
Nederland in trok, werden de schutterijen stilgelegd: er kwam een leger
voor in de plaats. De schutters vonden
dit echter maar niks en zo ontstonden
de hobbyverenigingen. In 1898 veranderde de naam van de schutterij in
Wilhelmina, ter ere van de kroning van
de toenmalige koningin.

Vrouwen kunnen we
niet missen

”Hoort de klanken van de diepe
trommen, het koper dat muziek in
tinten kleurt. Ziet de stoet van
mannen en vrouwen in tunieken vol
kleur en waardigheid. Hoe ruist hun
vendel en hoe waardig komt de
banier met de beeltenis van Santa
Lucia naar ons toe. De schutterij trekt
door het dorp!” Met deze woorden
opende oud-burgemeester Fasol de
bundel ter gelegenheid van 500 jaar
Horster schutterij. Al sinds de
vijftiende eeuw waren schutters actief
in Horst. De schutterij vierde in 2001

dan ook ‘500 jaar schutterstraditie.’ Bert
Schattevoet, erebestuurslid en oudvoorzitter, vertelt: “Toen in 2001 het
400-jarig bestaan op de kalender stond,
besloot het toenmalige bestuur dat ze
dat jaartal toch wel wilden kunnen
aantonen. Met hulp van geschiedkundige genootschappen uit de regio
vonden we toen echter dat er al rond
1400 schutterijen en broederschappen
actief waren in de regio.” De gezusters
Agnes en Geertruid van Crommentuyn
richtten in 1479 een altaar op in de
Lambertuskerk, toegewijd aan de

heilige Lucia. Een gilde waakte hierover.
“Dat gilde werd later de schutterij, maar
eigenlijk zijn we een mengelmoes van
de verenigingen van die tijd.”

Schutterij Wilhelmina
De schutterij viel toen officieel
onder de graaf van Wittenhorst. Ze had
toen altijd vijftig leden en handhaafde
de orde. Dat deden de schutters
naast hun gewone beroep, een leuke
bijverdienste. De schutterij fungeerde
ook als sociaal vangnet: als iemand
ziek werd, zorgden de andere schutters

De Horster schutterij laat sinds
midden jaren 70 ook vrouwen toe. Zij
was daarmee een van de eersten in de
regio. “De drumband werd te klein en
wij wilden daarvoor meisjes vragen. Het
bestuur toen moest even aan dat idee
wennen: vrouwen mochten voorlopig
alleen in de drumband en dus vóór het
vaandel lopen. Maar kleine meisjes
worden groot en willen ook meedoen,
dus spelenderwijs zijn ze toch bij de
schutters en achter het vaandel gekomen”, legt Schattevoet uit. Nu is bijna
de helft van de leden van de schutterij vrouwelijk. “De schutterij is een
familiegebeuren, daar kun je vrouwen
helemaal niet in missen.”
Een belangrijk jaar voor de schutterij was 2001: zij vierde 500 jaar
schutterstraditie in Horst, maar ook de
oprichting van de Broederschap van
St. Lucia, de vrienden van de schutterij. In naam van een overleden lid
die de schutterij ook na zijn overlijden
wilde blijven steunen, werd daarnaast

de Ger Stax-stichting opgericht. Voor
de buitenwereld viel in 2001 vooral
de naamsverandering op: schutterij
Wilhelmina werd weer schutterij
St. Lucia. De beschermheren en het
broederschap doneerden daarom als
kers op de taart in 2005 een St. Luciaaltaar in de Sint Lambertuskerk in
Horst. In het altaar zijn mispelbloemen verwerkt, verwijzend naar de
Horster kasteelheren, waaraan de
schutterijen en broederschappen uit
Horst hun bestaan danken. “Elk jaar
op 13 december, St. Luciadag, of de
eerste zaterdag daarna, gaan we het
vuur van de kapel aan de Afhangweg
naar de kerk brengen voor de
St. Luciaviering”, zegt Schattevoet.

Tradities zonder
ouderwets te zijn
De schutterij heeft nu 52 leden,
waarvan 35 actief. Tradities zoals
het voorop lopen in processies of
het openen van de Horster meikermis moeten niet verwateren,
vindt Schattevoet. “Ik hoop dat de
tradities voortbestaan zonder dat
we ouderwets zijn. De schutterij
heeft van oudsher een band met
de kerk, dus die zal blijven, net als
het koningsvogelschieten. Maar we
moeten wel moderner gaan denken:
dat kan ons verjongde bestuur heel
goed. Vroeger stond er bijvoorbeeld
een boete op afwezigheid, nu zijn
we wat flexibeler. Broederschap was
echter vroeger en is ook nu nog een
groot goed in de schutterswereld.”
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Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
Van 19 april t/m 5 juli 2015
Expositie in Museum de Kantfabriek

‘MIND OVER MATTER’
SUZANNE JONGMANS
Mind over Matter - Gravity, courtesy Galerie Wilms.

www.museumdekantfabriek.nl

E 10.00
Bij inlevering van deze bon
en bij besteding
vanaf E 50,00
eenmalig E 10,00 cadeau!

✁

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Geldig tot en met KOOPZONDAG 26 april 2015
Niet in combinatie met akties en aanbiedingen

your professional sportshop
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KONINGSDAG
GEOPEND
VAN 10.00 - 16.00 UUR

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

MET GRATIS PANNENKOEKEN

KWALITEITSPLANTEN TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN.
12 LOBELIA’S VOOR € 1,50 • GERANIUMS € 0,80
GAZANIA’S € 0,50 • ANJERS € 0,25
VLIJTIGE LIESJES, AFRIKANEN 12 VOOR € 1,99
DUBBELE VL. LIESJES NU € 1,00 ENZ ENZ ENZ ENZ
VERDER 250 SOORTEN EN KLEUREN ZOMERBLOEIERS.

ACTIE: DIV. SOORTEN HANGPOTTEN € 6,50
ALLEEN WIJ.........ZETTEN DE PRIJS ERBIJ!
OPENINGSTIJDEN:
ma t/m vr van 9.00 t/m 20.00 uur (non-stop) / za. 9.00 t/m 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal
T: 06 14 21 76 97

Musical Emotions van Horster
Crist Coppens Mannenkoor
4 VIP-koningsburgers
samen €5,50

geldig t/m zaterdag
25 april 2015

4 gepaneerde kipschnitzels
samen €5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Het Horster Mannenkoor bracht zaterdag 18 april het traditionele voorjaarsconcert in een nieuw jasje.
Onder de noemer Musical Emotions Lente werd er samen met de percussiegroep van de Koninklijke Harmonie
een programma neergezet. Het koor had daarnaast als experiment een project opgezet waarbij Horster
zangers van buiten de vereniging waren aangetrokken. Samen met deze zangers werd een a-capella koor
gevormd dat een drietal werken ten gehore bracht. De presentatie van de avond was in handen van Isabel
Titulaer. In december brengt het Mannenkoor weer een Musical Emotions.

Horst viert Koningsdag
In Horst vindt tijdens Koningsdag, maandag 27 april, de traditionele fietstocht voor kinderen plaats.
Voorafgaand kan de jeugd zijn fiets vanaf 11.00 uur versieren in Zaal De Lange.
De optocht start om 13.00 uur bij het
gemeentehuis. De burgemeester geeft
het startschot. De Koninklijke Harmonie
loopt voorop in de stoet, gevolgd door
de kinderen met hun versierde fiets.
Een jury bekijkt vervolgens welke fietsen
van de kinderen in de prijzen vallen. De

sport- en spellenmiddag start rond 13.30
uur. Voor alle kinderen is er op het plein
een kaart te koop. Allerlei spellen zijn
er op het Wilhelminaplein uitgezet. Ook
aan traktaties ontbreekt het niet. En voor
het iets oudere kind is er ook nog een
echte stormbaan. Aan het einde van

de middag doet de kaart ook nog mee
aan de tombola, waarmee prijzen zijn
te winnen. Dj Guido Ernst is aanwezig
met zijn discotheek. Indien er ouders of
oudere jeugd mee willen helpen tijdens
deze dag, neem dan contact op met
Antoine Camps op 06 46 28 66 87.

Muziekweekend in D’n Toerstop
D’n Toerstop in Melderslo staat op vrijdag 24 en zaterdag 25 april in het teken van muziek. Op beide avonden
zijn er optredens.

Deken Creemersstraat 57A 5961 JN Horst
077 398 10 23
www.fysiotherapiederisselt.nl

Praktijk voor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysiotherapie
Sportrevalidatie
Tapen en Bandageren
Medical taping
Revalidatietraining
Acupunctuur
Lymfedrainage
Mulligan manueeltherapie
Oncologische Fysiotherapie
Fysiotherapie bij
claudicatio intermittens

Voorheen
fysiotherapie
Kauffeld

• Fysiotherapie
bij Parkinson (Parknet)
• Fysiotherapie
bij ouderen
• Fysiotherapie
bij bekkenbodemklachten
• Fysiotherapie
bij bekkenklachten
• McKenzie oefentherapie
• Voorste Kruisband
revalidatie (netwerk)

Indien nodig komen wij bij u thuis
Wij hebben een contract met alle zorgverzekeringen.
In uw polis kunt u nalezen of uw behandeling vergoed wordt door
uw zorgverzekeraar.

Inloop sportspreekuur

maandag van 18.00-19.00 uur (vooraf aanmelden)
Afspraken mogelijk tussen 7.00 en 20.00 uur.
In het weekend afspraak in overleg.

Het muziekweekend start op
vrijdag 24 april met Rob Orlemans
& Friends. Dit Nederlands trio speelt
blues-rock formatie en is met grote
regelmaat te vinden op diverse
nationale en internationale podia in
onder andere België, Duitsland en

USA. De line up van de band bestaat
uit Piet Tromp op bas, Ernst van Ee op
drums en Rob Orlemans op gitaar en
zang. Met deze stevige ritmesectie
creëert Orlemans een band die vanaf
de eerste minuut vol energie uit de
startblokken schiet en garant staat voor

een spetterend optreden. Op zaterdag
25 april is een optreden van Hardbone,
afkomstig ut Hamburg. Hun debuutalbum verscheen in 2010, het vervolg in
2012. In de lente van 2014 kwam het
derde album Bone Hard. Beide avonden
aanvang 21.30 uur.

Grikon speelt Het Atelier
Toneelgroep Grikon uit Griendtsveen speelt van vrijdag 1 mei tot en met maandag 4 mei de nieuwe voorstelling
Het Atelier. Het toneelstuk werd geschreven door de Franse auteur Jean Claude Grumberg en de regie is in handen
van Gerrie Abels.
Het toneelstuk vertelt het verhaal
van vijf dames in een atelier in Parijs.
Deze dames proberen na de Tweede
Wereldoorlog de draad weer op te
pakken. Ze doen dit allemaal op hun

eigen manier. De voorstellingen vinden
plaats in gemeenschapshuis De Zaal in
Griendtsveen. Op vrijdag 1, zaterdag 2
en zondag 3 mei starten de voorstellingen om 20.15 uur. De zaal is open vanaf

19.30 uur. In verband met dodenherdenking op maandag 4 mei begint de
voorstelling die dag exact om 20.00 uur
met twee minuten stilte. Toeschouwers
wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn.

Guy Smeets Band bij Cambrinus
De Guy Smeets Band staat op zondag 26 april op het podium bij café Cambrinus in Horst. Het optreden begint
om 16.00 uur.
Geformeerd rondom het jonge
gitaartalent Guy Smeets en vier
muzikanten, vertegenwoordigt Guy
Smeets een flinke brok muzikaliteit.
En dat passie voor muziek niet

leeftijdsgebonden is, bewijst deze
band daarmee als geen ander. De
diversiteit in leeftijd en muzikale
achtergrond zorgt ervoor dat de
inspiratie uit een brede hoek komt:

blues, jazz, rock en funk. In een zeer
korte tijd hebben de vijf muzikanten
een set opgebouwd met eigenzinnig
bewerkte covers en een aantal eigen
nummers.
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Koningsdag in Sevenum
In het centrum van Sevenum organiseert het Jongerengilde voor alle kinderen van Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord de Sevenumse Koningsdag. De dag wordt begonnen met een ballonnenwedstrijd voor alle kinderen
en een kindermarkt.
Vanaf ongeveer 13.00 uur zijn de
ballonnen met kaartjes te verkrijgen
op het Raadhuisplein. Alle ballonnen
gaan tegelijk de lucht in. Daarna
begint de kindermarkt waar de kinderen hun spulletjes kunnen verkopen.
Op het Raadhuisplein staan diverse
activiteiten zoals een zandbak waar
behalve in gespeeld kan worden

22 Kilometer

Tour d’Asperges
door Grubbenvorst
De Tour d’Asperges vindt op zaterdag 25 april in en rondom
Grubbenvorst plaats. In deze fietstocht van 22 kilometer proeven en beleven
deelnemers de asperges in optima forma.
Starten kan tussen 10.00 en 14.00
uur vanaf Camping Californië aan de
Horsterweg waar gratis parkeergelegenheid is voor auto’s. De route voert
onder andere langs aspergevelden en
-telers en gaat via het Floriadeterrein
en Veiling ZON door het centrum van
aspergedorp Grubbenvorst. Op diverse

punten tijdens de route zijn aspergehapjes te proeven en leren de fietsers
alles over de teelt en oogst van dit
witte goud. De routekaart geeft recht
op enkele aspergehapjes onderweg en
op kortingen. Routekaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij het startpunt en
vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

ook ‘goudklompjes’ verborgen liggen.
Diegene die de meeste klompjes vindt,
kan een leuk prijsje winnen. Daarnaast
zijn er enkele luchtkussens voor de kinderen en voor de wat oudere kinderen
een ‘ren je rot’-luchtkussenparcours.
Ook kunnen de kinderen meedoen
met een reuze bibberspiraal, blik
gooien, steltlopen, of ballenmikado

en limonadepong spelen. Kinderen
kunnen zich laten schminken of meedoen met Twister op een levensgroot
twisterdoek. Deelname kan met een
stempelkaart. De Streetdancers Serum
verzorgen enkele workshops dansen.
Het Koningsdag programma duurt tot
17.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.jongerengildesevenum.nl

Kukeleku maakt
nieuw programma bekend
Het komend theaterseizoen staan onder meer Dolf Jansen, Marco Roelofs, Javier Guzman en kinder-popster
Dirk Scheele in ’t Gasthoês in Horst. Kukeleku Horst maakte onlangs het nieuwe programma bekend.
“Het is een gevarieerd programma, met namen die er niet om
liegen”, aldus Fred Houben, programmeur. “Dolf Jansen en Javier Guzman
bijvoorbeeld, hebben nog bij vrijwel
elke show die ze maakten, Horst aangedaan.” Zij staan respectievelijk 24
januari en 10 april 2016 bij Kukeleku.
Marco Roelofs keert terug in de
theaters met zijn tweede voorstelling
Ramkoers. “Vorig jaar was Marco’s
voorstelling al snel uitverkocht.

We zijn daarom erg blij hem weer terug
te zien in ons programma.”
Ook Wim Daniëls geeft een voorstelling Horst. Deze schrijver is onder
meer bekend van zijn columns in het
radioprogramma Spijkers met Koppen.
In zijn nieuwe voorstelling Associëren
gebruikt hij zijn droogkomische humor
en gedachtekronkels om onze taal te
analyseren.
“Als ik dan toch één favoriet zou
moeten kiezen, is het waarschijnlijk

de voorstelling van JW Roy & Leon
Verdonschot,” zegt Fred. “Singersongwriter JW Roy keert terug naar
zijn americana-roots. In het najaar
komt hij met een nieuwe cd, waarbij
Leon Verdonschot verhalen zal
schrijven. Op zondag 29 november
komen zij, mét volledige band, naar
Kukeleku om hieruit te spelen en voor
te lezen.”
Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.com

Koningsdag

Fietsenmarkt
TWC Oranje
TWC (Toer- en Wielerclub) Oranje uit Horst organiseert op Koningsdag
maandag 27 april de jaarlijkse fietsenmarkt. De fietsenmarkt wordt
gehouden in de Mèrthal in Horst. Op deze markt kan men een fiets te koop
aanbieden of op zoek gaan naar een andere fiets.
Vanaf 08.00 uur kunnen verkopers
hun fiets afgeven aan vrijwilligers van
TWC Oranje. De verkoper bepaalt zelf
de prijs die hij of zij voor de fiets wil
ontvangen. Bezoekers van de markt
worden geholpen door de leden van
TWC Oranje met het kopen en verkopen van fietsen. Tien procent van de
verkoopprijs, met een minimum van
5 en een maximum van 50 euro, gaat
naar TWC Oranje voor de verrichte
inspanningen. Als de fiets verkocht

wordt, wordt er direct afgerekend. Als
de fiets niet verkocht wordt, kan de
eigenaar de fiets weer mee naar huis
nemen. TWC Oranje ontvangt dan graag
een kleine vergoeding voor de gedane
moeite.
De fietsenmarkt is geopend van
08.00 tot 14.30 uur. Ophalen en afhalen
van de fietsen kan tussen 14.30 en
15.00 uur. De fietsclub raadt aan om de
fiets in goede staat en gepoetst te koop
te zetten.

Witte goud

Koningin van de
groente in De Locht
Museum De Locht in Melderslo staat op zondag 26 april nog eens extra in
het teken van de asperge. Onder het motto ‘Laat u verrassen’ kunnen
bezoekers van alles te weten komen over het witte goud.
Op deze dag is er een groot
aantal activiteiten rond de Koningin
van de groente. Zo is er een culinair
preuvenement met aspergegerechten
van topkoks en een gratis proeverij van
aspergevelouté. Het wijnmakersgilde
Dionysos en Confrérie d’Asperge
laten bezoekers passende wijnen
en bijzondere drankjes proeven.
Aspergekweker Camps demonstreert
het wassen, sorteren en veilingklaar

maken van het witte goud. Bezoekers
die zelf een keer asperges willen
steken, kunnen dat doen onder
deskundige begeleiding. Voor de
kinderen zijn er een speurtocht,
oude spellen, miniatuurkermis en
brood bakken. Dit jaar is er speciale
aandacht voor asperge in de
schilderkunst. Het museum is deze dag
open van 11.00 tot 17.00 uur en de
demonstraties beginnen om 13.00 uur.

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid
tot een service center voor een wereldwijde
klantenkring. Naast logistieke activiteiten worden er ook diensten geleverd op het gebied van
assemblage en customer service. Het team van
350 medewerkers reageert snel op markt- en
klantbehoeften. Er worden continue nieuwe diensten ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt van de
moderne technologie.
Voor de versterking van ons team zoeken wij een:

Transportplanner
(m/v)

Momenteel hebben we diverse vacatures.
Voor het volledige overzicht zie:
www.janssen1877.com

De functie

Opstellen transportplanning (hoofdzakelijk
Benelux), waarbij de integrale kosten zo laag
mogelijk blijven. Daarnaast volg je wagens en
chauffeurs en onderneemt actie indien nodig.
Je zet indien nodig op een verantwoorde wijze
partners en charters in, zoekt bij iedere rit een
juiste retourlading en sluit zaken kort met de
betreffende chauffeurs.

Wat vragen wij?

• Gedreven persoon, aantoonbaar HBO-nivo
en ervaring in een moderne plannersfunctie.
• Analytische vaardigheden en affiniteit met
automatiseringspakketten
• Je beschikt over kennis van de Engelse en
Duitse taal.
• Je blijft rustig in hectische en complexe
situaties.

Wat moet je doen?

Stuur je CV naar: c.jansen@janssen1877.com
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Horst

Koningsnacht

Bootcamprun en ontbijt

zo 26 april vanaf 20.00 uur
Organisatie: café De Lange
Locatie: Wilhelminaplein

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

do 23 april 08.00-09.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Parkhotel

Koningsspelen

Fietsenmarkt
Beachvolleybal scholenbattle ma 27 april 08.00-14.30 uur

vr 24 april 08.00-15.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: diverse basisscholen

vr 24 april 12.30-18.30 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: centrum

Organisatie: Toer- en Wielerclub
Oranje
Locatie: de Mèrthal

King & Queen Night

Borduurcafé

za 25 april 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

vr 24 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Fietsen versieren
voor Koningsdag

Concert

Sportbraderie

America

za 25 april 11.00-17.00 uur
zo 26 april 15.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging St. Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: centrum
Caecilia
Locatie: Bondszaal

Griendtsveen

Koningsdag: outdoorgames
ma 27 april 11.00 uur
Organisatie: Oranjevereniging
Griendtsveen
Locatie: voetbalveld RKSV
Griendtsveen

Grubbenvorst

ma 27 april vanaf 11.00 uur
Locatie: Zaal De Lange

Koningsdag optocht
ma 27 april 13.00 uur
Start: gemeentehuis

Rundje um ut Hundje

Sport- en spellenmiddag

za 25 april vanaf 18.45 uur
Org: Stichting Rundje um ut Hundje
Locatie: in en om het centrum

ma 27 april 13.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Kinderworkshop weven
Afsluiting sportweek
za 25 april 22.00-24.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: centrum

Niksco

wo 29 april 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Lottum

Mini Play Snack Show

Tour d’Asperges

za 25 april 22.30 uur
Locatie: OJC Niks

za 25 april 10.00-14.00 uur
Startpunt: Camping Californië

Prinsen- en prinsessenfeestje Voorstelling Karl Jenkins

Rommelmarkt

zo 26 april 12.00-17.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

zo 26 april 10.00-16.00 uur
Organisatie: ruiterclub de Pijts
Locatie: rijhal de Pijts

Hegelsom
Oranjefeesten

ma 27 april
Organisatie: Oranjecomité
Hegelsom

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

vr 24 april 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Informatieavond
Broodfonds
do 30 april 19.30 uur
Org: ondernemers uit Lottum
Locatie: Café-Zaal Harmonie

Meerlo

Vogelmarkt
zo 26 april 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De gevleugelde vrienden
Wanssum eo
Locatie: zalencomplex ’t Brugeind

Schepenhof 4, Sevenum

100% Loco
vr 24 april
Locatie: Croes Moeke

Fifa 15 toernooi
za 25 april 12.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

za 25 april
Locatie: café Metieske

vr 24 april 20.30 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: KPJ lokaal

Koningsnacht:
Oer Hollands Café

Pleebeksjoo

Optreden
Rob Orlemans & Friends
vr 24 april 21.00 uur
Locatie: motorcamping d’n
Toerstop

zo 26 april
Locatie: Croes Moeke

Koningsnacht
zo 26 april vanaf 20.00 uur
Organisatie: horecacentrum
De Sevewaeg
Locatie: Marktplein

Optreden Hardbone
za 25 april 21.00 uur
Locatie: motorcamping d’n
Toerstop

Sevenumse Koningsdag
ma 27 april 13.00-17.00 uur
Organisatie: Jongerengilde
Locatie: centrum

Themadag asperges

Koopzondag
zo 26 april 12.00-17.00 uur
Organisatie: centrummanagement
Locatie: centrum

Optreden
Guy Smeets band
zo 26 april 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

za 25 april 20.00 uur
Organisatie: Gemengde
Zangvereniging Arcen
Locatie: Gertrudiskerk

Filmconcert
zo 26 april 14.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie
Lottum, Dansgarde Lottum en
pianist Niels Wilmsen
Locatie: gemeenschapshuis
De Smetenhof

zo 26 april 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Koningsproef:
muziek en bierproeverij

Motorzegening

ma 27 april
Locatie: Croes Moeke

zo 26 april 12.30 uur
Organisatie: motorclub ’t Murke
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Meterik
Hardknor

za 25 april 20.30-04.00 uur
Locatie: OJC Knor

Koningsvoordeel!
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

vrijdag, zaterdag en zondag

€ 20,- korting
op de hele collectie*

Meer info: 0641643508

za 25 april 10.00-16.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: sporthal De Kruisweide

Melderslo

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

met eigen parkeerplaats.

Sportcarrousel

Beerpong toernooi

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Te koop nette instapklare
tussenwoning (2005)

Sevenum

volg ons ook op

* bij besteding van € 100.-

service 31
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

19.15

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
09.00
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg
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

Alarmnummer

112

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

Tijdens het concert wordt door
de combinatie van livemuziek, dans
en beelden op groot scherm een
4D-filmbeleving gecreëerd. De gymzaal
van gemeenschapshuis De Smetenhof

wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een filmzaal, compleet met
groot scherm en rode lopers. Op het
programma staat muziek uit zowel
nieuws als oude films, denk aan Harry

Potter, Soldaat van Oranje en Rocky.
De zaal is geopend vanaf 14.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.
koninklijkeharmonielottum.nl of op de
Facebookpagina van de harmonie.

Koninklijk feestje bij bieb
De bibliotheek in Horst houdt op zondag 26 april, tijdens de koopzondag, een prinsen- en prinsessenfeestje.
De bibliotheek is dan geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Op Koningsdag, maandag 27 april,
zijn de vestigingen van BiblioNu gesloten. Om toch een beetje Koningsdag
te vieren is er daags van te voren een

prinsen- en prinsessenfeestje. Om
14.00 uur en om 15.30 uur worden er
verhalen voorgelezen over prinsen,
prinsessen, koningen en koninginnen.

Daarna worden er kroontjes geknutseld. De bibliotheek vraagt de kinderen
om verkleed als prins of prinses het
voorlezen bij te wonen.

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

Spoedgevallendienst
24 t/m 30 april 2015
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

Filmconcert harmonie Lottum

Kronenberg

Venray

Tandarts

zij voor alle bezoekers een muzikale
middag.

09.45

Grubbenvorst

zondag

de jeugdfanfare als de fanfare doet
mee aan het concert. Samen verzorgen

Koninklijke Harmonie Lottum organiseert op zondag 26 april een Filmconcert in samenwerking met Dansgarde
Lottum en pianist Niels Wilmsen. Dit concert vindt plaats in gemeenschapshuis De Smetenhof en start om 14.30 uur.

Griendtsveen
Heilige mis

Tijdens het concert spelen twee
generaties van de fanfare, want zowel

09.45

Broekhuizenvorst

zondag

Muziekvereniging St. Caecilia uit America geeft op zondag 26 april een concert. Het concert gaat om 15.00 uur
van start in de Bondszaal in America.

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Concert St. Caecilia

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

MOEDERDAG
10 MEI
2015
MOEDERDAG
10 MEI
2015
van
12.00
15.00
uur
van 12.00 - 15.00 uur
Middageten met Asperges € 22,50 pp
Middageten met Asperges € 22,50 pp
IEDERE 2 WEKEN OP ZONDAG

- 12.00 uur
IEDEREvan29.00
WEKEN
OP ZONDAG
Voermansontbijt €15,75 pp
van 9.00 - 12.00 uur
TEVENS GESCHIKT
ALS:
Voermansontbijt
€15,75
ppTrouwlocatie,
Vergaderingen en Koffietafels

TEVENS
GESCHIKT
Horsterweg
51 ALS: Trouwlocatie,
Vergaderingen
en Koffietafels
5971 ND Grubbenvorst

WWW.HERBERGDELINDEHOEVE.COM T: 077-3270135 E: info@delindehoeve.info

Horsterweg 51
5971 ND Grubbenvorst
WWW.HERBERGDELINDEHOEVE.COM T: 077-3270135 E: info@delindehoeve.info

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid
tot een service center voor een wereldwijde
klantenkring. Naast logistieke activiteiten worden er
ook diensten geleverd op het gebied van assemblage
en customer service. Het team van 350 medewerkers
reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden
continue nieuwe diensten ontwikkeld waarbij gebruik
gemaakt van de moderne technologie.

De functie

Voor de versterking van ons team zoeken wij:

Wat vragen wij?

1. Parttime
Chauffeurs (CE) (m/v)
met ervaring

2. Chauffeurs
met C rijbewijs (m/v)
en ambitie omcdistributiechauffeur (CE) te worden

1. Voor een aantal uren per week verzorgen
van voornamelijk kortere ritten op
wisselende tijden in dagdienst.
2. Nadat je op onze kosten de juiste
papieren hebt gehaald. Dagritten
binnenland, Benelux en Ruhrgebied
voor distributie stukgoederen. Met de
bereidheid tot een enkele overnachting.
• Functie 1: rijbewijs CE inclusief code 95
en gerichte werkervaring
• Functie 2: rijbewijs C inclusief code 95
• Je hebt een flexibele werkhouding en bent
gemotiveerd om een vak te leren
• Bereid tot af en toe een overnachting.
• Woonachtig in regio Venlo (binnen 15 km)

Wat moet je doen?

Stuur je CV naar:
e.vandenberg@janssen1877.com

cultuur

23
04

WAANZINNIGE
WITGOED WEKEN

KOEL / VRIES COMBINATIE
RB29FSRNDWW

No Frost: nooit meer ontdooien!
Extra groot 192 liter koelgedeelte
Royaal 98 liter 4-sterren vriesgedeelte
Stille motor met 10 jaar garantie!
Smart space techniek: optimaal gebruiksgemak
Energiezuinige LED verlichting
HxBxD: 178x 59,5x 66,8 cm

549

LAAGS
PRIJS V TE
NEDER AN
LAND!

379
Alle producten worden gratis bezorgd
Vandaag besteld, morgen in huis.
De beste service, daar staan we voor!

HORST: Hoofdstraat 25
077-3983021

www.maxwell.nl

Voor alle vragen, storingen of bestellingen zijn wij bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 21.00 uur.
Tel: 077-3983021. Email: horst@maxwell.nl
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