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Funpop sleepte woensdag 17 februari een Jan Smeets-Award binnen. Thijs Rutten, voorzitter van het Horster openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke
beperking is ontzettend trots, vooral op alle vrijwilligers.
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Een hele delegatie vrijwilligers
van Funpop vertrok woensdag
17 februari richting Paradiso.
Daar werd het programma van
Pinkpop bekend gemaakt door Mister
Pinkpop Jan Smeets. “Hij belde mij
een tijd voor de perspresentatie”,
vertelt Rutten.
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“Ik zag een onbekend nummer, ik
nam toch op. ‘Met Jan Smeets’, klonk
het aan de andere kant van de lijn.
Hij vertelde dat hij vorig jaar naar ons
festival was geweest en dat hij het
een fantastisch initiatief vond. Zelf is
hij ook nog eens ambassadeur van
Funpop. ‘Funpop is een sympathiek
festival en daarom verdient het de
Jan Smeets-Award’, zei hij. Dat is een
hele grote eer voor ons maar vooral
een groot compliment voor onze
vierhonderd vrijwilligers.”

Het festival krijgt 20.000 euro
en de Jan Smeets Award-scepter.
Wat Rutten in ieder geval niet met
het geld wil doen, is het gewoon in
de kas doen.

Vervoersprobleem
“Wij gaan het geld gebruiken
om het festivalterrein verder op te
pimpen en een eigen Youtubekanaal,
Funpop-TV, op te zetten.” Maar dat is

niet het enige. “We zitten met een
probleem door de bezuinigingen in de
zorg. Dit raakt met name onze gasten,
die in een zorginstelling wonen.
Met name de kosten voor begeleiding
en vervoer weerhoudt hen nu om
naar Funpop te komen. We gaan
kijken hoe we het vervoer goedkoper
kunnen maken.”
Lees verder op pagina 21
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‘Als ik aan eten denk, begin ik al te kwijlen’
Leden van de Indiawerkgroep van het Dendron College organiseerden
vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 februari het evenement Helpende
Honger in het Huis van de Wijk in Horst. Door drie dagen alleen op water te
leven zamelen zij geld in voor het goede doel Helpende Handen.
Begeleider en geschiedenisdocent
op het Dendron College Roel Teluij vult
op zaterdag zijn zoveelste lege flesje
water. “Het is af en toe wel zwaar.
Je merkt dat goed water blijven drinken
heel belangrijk is. De honger begint
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wel al te komen. Gelukkig ben ik bezig
met allerlei dingen, dus het is nog te
doen. We hebben in principe twee
groepen. De ene groep drinkt echt
alleen maar water. De andere deel
nemers drinken heel soms een sapje,
maar alleen als ze het echt nodig
vinden. De actie lijkt een beetje op het
Glazen Huis, zou je kunnen zeggen.
Leerlingen uit het tweede, vierde,
vijfde en zesde leerjaar doen mee met
de actie. Voor de start van het vasten
hebben we natuurlijk wel even
gevraagd of leerlingen geen diabetes
of iets anders hebben. Je blijft toch
verantwoordelijk voor de kinderen.”

’Knap dat je het
volhoudt’
De actie ging vrijdagmorgen om
11.00 uur officieel van start. Wethouder
Birgit op de Laak van gemeente
Horst aan de Maas gaf het startsein.
Tot zondagmiddag 13.00 uur mogen
de deelnemers alleen op water leven.
“Dan komen de ouders van de kinderen
langs”, vertelt Teluij. “We gaan koken
met z’n allen en sluiten zo de actie af.”
“Boven hebben we onze slaapplek.
Het doet een beetje aan een school
kamp denken. Verder hebben we ook
een wc en douche. Daarnaast is er ook
een soort stilteruimte ingericht. Hier
kunnen de kinderen zich even terug
trekken als ze dat nodig vinden.”

“Wat knap dat je het zo goed
volhoudt”, zeggen bezoekers tegen de
13-jarige Stijn. Hij is een van de veertien
deelnemers van Helpende Honger.
“Het is toch wel moeilijk om alleen op
water te leven. We kiezen bewust voor
water, omdat dat meer een gevoel
van vasten geeft. We proberen zo min
mogelijk calorieën binnen te krijgen.
Echt, als ik aan eten denk, begin ik al
te kwijlen. Ik verheug me toch wel op
het moment dat ik weer iets mag eten.
De opbrengst van Helpende Honger gaat
naar de organisatie Udavum Karangal”,
weet Stijn. “Zij halen bijvoorbeeld

kinderen en gehandicapten in India
van de straat, en geven ze een kans op
een goede toekomst door middel van
scholing. Ook krijgen ze daar onderdak
en eten.”
Een van de tientallen bezoekers
is Harold. “Simpel, mijn dochtertje
wilde graag zo’n mooie tekening
op haar arm. Deze krijg je bij een
hennaworkshop, een soort Indiase
lichaamsversiering. Daarom zijn we
hier. Ik vind het goed dat scholen
aandacht aan dit doel besteden. Het is
een knappe zet om drie dagen niet te
eten, laat staan om op water te leven.

En gelukkig is het nog druk ook.”
Vrijdag begon de actie met verschil
lende presentaties en workshops
voor basisschoolleerlingen. Die avond
werd een Indiase filmavond met het
reisverslag van de Indiareis uit 2014
vertoond. Op zaterdagavond kwam
er muzikale versterking. Eva Wijnen,
Mees & Bram, Miel Hoeijmakers en Det
& De Distels traden in het Huis van de
Wijk op. Op zondagmorgen vond een
bezinningsmoment met muziek van
Paul Vens plaats. Daarna kwamen de
ouders en mochten de dappere deelne
mers eindelijk weer iets eten.

Horst aan de Maas gezondste regio van 2025

‘Ambitieus en brutaal, maar
niet onmogelijk’
Horst aan de Maas staat in 2025 bekend als de gezondste regio van de
wereld. Dat is de doelstelling van het eind 2015 opgerichte initiatief Horst
aan de Maas Gezondste Regio 2025. Tijdens het eerste gezondheidscafé op
donderdagavond 18 februari in PETC+ in Hegelsom werd het initiatief
toegelicht.
De agrarische sector van Horst
aan de Maas bestaat in 2025 voor
een groot deel uit jonge, innoverende
ondernemers. Voedsel wordt alleen
nog maar geproduceerd naar behoefte.
De inwoners van de gemeente voelen
zich allemaal fit, want gezond eten en
leven zit inmiddels helemaal ingebak
ken in de samenleving. Grote drukte op
parkeerplaatsen bij supermarkten en
veel auto’s in het centrum zijn ook ver
leden tijd, want gekochte boodschap
pen vliegen gewoon in een drone met
je mee naar huis. Met deze in een film
pje verbeelde toekomstdromen werd
het eerste gezondheidscafé geopend.
Tom Roefs is één van de initia
tiefnemers. “Zo’n 1,5 jaar geleden
zaten we met een groepje onder
nemers uit Horst aan de Maas bij
elkaar. De aanleiding? We misten een
duidelijke economische visie voor de
gemeente. Dat bleek uiteindelijk niet
alleen een economische visie, maar
een visie waar heel Horst aan de Maas
zich mee identificeert”, legt hij uit aan
de ongeveer honderd aanwezigen.
Die visie is volgens dit project dat Horst

aan de Maas over tien jaar, in 2025,
in de hele wereld bekend staat als de
gezondste regio. En met gezond bedoe
len de ondernemers niet alleen de
fysieke variant, maar doelen zij vooral
op een gezonde maatschappij, overheid
en economie. Meer concreet: Horst aan
de Maas moet bekend komen te staan
als de regio met de meest gezonde
inwoners en bedrijven en als een plek
waar het prettig wonen, werken en
recreëren is.

kunnen komen wonen en werken.”
Nog voor de eerste bijeenkomst
op donderdag 18 februari kreeg het
project al zo’n tweehonderd ideeën
van geïnteresseerden toegestuurd.
Vanaf deze week kan iedereen ook
een idee of initiatief op het gebied van
gezondheid achterlaten op het digitale
prikbord op de website van het project.
“In juli willen we de eerste initiatie
ven lanceren, zodat we tijdens de
Ondernemersprijs 2016 in oktober onze
eerste successen kunnen laten zien”,
aldus Roefs.

Om het project goed te laten
verlopen, hebben de ondernemers een
voorzitter gekozen, de zogenaamde
gezondheidsmaker. Leon Weijs uit Horst
neemt deze taak op zich. Het project
De gezondste regio van 2025 is
gevestigd in het kantoor van het
Centrummanagement van Horst, aan
het Lambertusplein. Op dit moment zijn
er gesprekken met Horst aan de Maas,
natuurlijk ondernemend!, een samen
werkingsverband van bedrijven en
organisaties in Horst aan de Maas, om
beide projecten samen te voegen.

Solide basis
“Noem het ambitieus of brutaal.
Zelfs gek misschien. Maar volgens
ons is dit plan niet onmogelijk”, aldus
Roefs. “We hebben hier een goede,
solide basis. Juist nu we al goed bezig
zijn met gezondheid, moeten we
deze positie verstevigen en uitbou
wen. Want we zien ook dingen die
ons zorgen baren. Bedrijven gaan
failliet,de economische crisis heeft
ook onze gemeente niet overgesla
gen. Daarbij moeten we zorgen dat de
jongeren die de regio verlaten om te
studeren hier ook weer terug willen en

Aanbieding

Overheerlijk luxe 4-gangen
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Horster Lambertuskerk
is nu rijksmonument

Lekkere peperkoek!

De Lambertuskerk in Horst heeft de status van rijksmonument gekregen. Hiermee is het verzoek van Stichting
Cuypersgenootschap uit 2011 door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed ingewilligd. De stichting zet zich in voor behoud
van negentiende- en twintigste-eeuws cultuurgoed.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America
Als rijksmonument is de kerk
verzekerd van een sloopvrije toekomst,
zegt Norman Vervat van het Cuyperge
nootschap. “Maar het belangrijkste is
dat de Lambertuskerk erkenning voor
haar waarde krijgt. Ook komt het
gebouw nu makkelijker in aanmerking
voor subsidies”, aldus Vervat, die
toevoegt dat het niet om enorme
bedragen gaat.
De Lambertuskerk is volgens de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed een
belangrijk voorbeeld van naoorlogse
kerkbouw en heeft een grote archi
tectuurhistorische waarde. Om in aan

merking te komen voor de status van
rijksmonument moet in het geval van
naoorlogse gebouwen sprake zijn van
bijzondere architectuur, cultuurhistori
sche waarde en een zekere zeldzaam
heid. “Bij toewijzing van de status bij
de Lambertuskerk is gekeken of de kerk
van hetzelfde niveau is als de andere
tweehonderd naoorlogse gebouwen
met een monumentenstatus. Dat
is zeker het geval”, vertelt Vervat.
Hij noemt ook de aanwezige kunst als
belangrijk gegeven om de kerk te zien
als monument. Dat de toewijzing zo
lang geduurd heeft, is volgens hem

simpelweg te wijten aan traagheid bij
de rijksoverheid. “Maar de kerk was
sinds 2011 voorbeschermd. Dat houdt
in dat een gebouw niet gesloopt kan
worden tot er een besluit is genomen.”
Op 12 oktober 1944 vloog de voor
ganger van de Lambertuskerk in brand.
Veel kunstwerken werden gered en na
de brand weer in de kerk geplaatst.
Toen de Duitsers op 22 november de
toren opbliezen, gingen er alsnog veel
verloren. Architect Alfons Boosten kreeg
in 1948 de opdracht om een nieuwe
kerk te ontwerpen. De ingebruikname
van de Lambertuskerk volgde in 1952.

Vinden woningen statushouders grote uitdaging
Het is een grote uitdaging voor gemeente Horst aan de Maas om geschikte woningen te vinden voor statushouders. Enkele locaties die wel geschikt zijn bevonden door de gemeente, worden niet gebruikt door het Centraal
orgaan Opvang Asielzoekers (COA).
Het COA heeft een voorkeur voor
omvangrijke locaties, terwijl Horst aan
de Maas statushouders liever kleinscha
lig opvangt, zegt burgemeester Kees
van Rooij. ”We hebben een lijstje met
locaties klaar, maar het COA heeft daar
nog geen beroep op gedaan.” Het COA
heeft ondanks de wens van sommige
gemeenten altijd uitgesproken de
voorkeur te geven aan grote locaties.
Van Rooij wil niet loslaten welke er op
het lijstje van de gemeente staan. Wel
is het volgens de burgemeester ‘een
uitdaging’ om woningen te vinden die
geschikt zijn.
De ambitie van gemeente Horst
aan de Maas voor het opvangen van
160 tot 400 extra statushouders, asiel
zoekers met een verblijfsvergunning,
is nog niet gehaald. De gemeente is
echter afhankelijk van de taakstelling
die het krijgt van de Rijksoverheid.
De taakstelling van 73 van vorig jaar

is volgens Van Rooij behaald. Voor de
eerste helft van 2016 heeft Horst aan
de Maas een taakstelling van onge
veer 50 statushouders. Volgens een
raadsinformatiebrief stond de teller
op 28 januari op twee personen. Van
Rooij: “Die cijfers veranderen elke twee
weken. Ik verwacht dat er over een
paar weken twintig statushouders zijn
uitgestroomd naar een permanente
woonvoorziening.”

Mikado
Horst aan de Maas heeft met
locatie Mikado op de Van Bornestraat in
Horst nu slechts één actieve opvanglo
catie. Zodra er bij Mikado statushouders
doorstromen, het streven is binnen
zes maanden, naar reguliere huisves
ting, probeert de gemeente nieuwe
vergunninghouders te plaatsen. Horst
aan de Maas heeft naast Mikado enkele
andere locaties in beeld gebracht en

kijkt nog naar andere opties. Die opties
bestaan uit zowel bestaande als nog te
bouwen (tijdelijke) woningen.
In Meterik is een bouwvergun
ning aangevraagd voor het realiseren
van acht tijdelijke huurwoningen voor
lokale woningzoekenden en status
houders. Dit concept wordt uitgerold
over andere dorpen. Er is ook gekeken
naar de mogelijkheid om leegstaande
woningen te verhuren aan status
houders. De statushouders zijn in de
meeste gevallen echter niet in staat
om de huurprijzen van die woningen
te betalen, ook niet met financiële
bijstand van de gemeente.
Gezien de verwachte verhoogde
instroom van vluchtelingen in de loop
van dit jaar is de prognose dat de taak
stelling van Horst aan de Maas wordt
verdubbeld. Horst aan de Maas is daarom
genoodzaakt voor die tijd genoeg wonin
gen beschikbaar te hebben.

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

Autobedrijf

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

Praktijk voor
Homeopathie
C. Revet-Roth,
arts voor homeopathie
Lid van VHAN/AVIG

Boerenweg 38, 5944 EL Arcen
Telefoon: 077-4739212
06-46612437
E-mail: christine.revet@kpnmail.nl
www.homeopathie-arcen.nl

Hospice Zenit organiseert ook in
2016 weer inloopmiddagen.
De eerstvolgende is op zaterdag
27 februari van 13.30-15.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.

In maart 2016 start weer een cursus voor mensen die
vrijwilliger in de zorg willen worden.
Meld u aan, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Op 17 maart 2016 vieren wij ons 10-jarig bestaan.
Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom om dat met ons te vieren.

Meer informatie? Kijk op www.hospicezenit.nl of bel met Cis van Deurssen

Hoenderstraat 95e Venray

Tel. 0478 - 55 14 34
AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

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

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Centrummanagement:

’Een webshop voor iedere Horster
centrumondernemer’
Een sterke onlineaanwezigheid van alle ondernemers, een volledig rolstoeltoegankelijk centrum en meer
beleving. Over vijf jaar moeten onder andere deze zaken gerealiseerd zijn voor het winkelgedeelte van het Horster
centrum. Dat staat in de structuurvisie van het centrummanagement.

service- en retourpunt.” Den Bekker
denkt dat met dit systeem ook de
kleinere ondernemers profiteren van de
onlinemogelijkheden. De kosten
worden collectief gedragen door de
gebruikers. De uiteindelijke kosten per
ondernemer zijn nog niet definitief
bepaald.
Marjo Janssen van Zapato Shoes
& Accessories in de Steenstraat is een
kleine ondernemer. Ze doet bijna alles
in haar zaak zelf. “Ik heb weleens
gekeken naar de mogelijkheden voor
een webshop. Ze zijn moeilijk rendabel
te houden. Maar het idee van een
collectief systeem maakt dit misschien
wel mogelijk. Het is goed dat ze daar
naar kijken”, aldus Janssen. Ze vraagt
zich nog wel af wat het zou moeten
kosten. “100 euro per maand is voor
mij op te brengen, 200 euro of meer
niet.”

Belevingscentrum

Drie van de verantwoordelijken voor het rapport.
Jan Nabben, opsteller Jordy van der Sterren en Hans den Bekker
In het rapport zet Centrummanage
ment Horst zijn visie uiteen over hoe
Horst aantrekkelijk moet blijven als
regionaal koopcentrum. Veel winkel
centra hebben door veranderend
koopgedrag van consumenten -steeds
meer via internet in plaats van in
fysieke winkels- in toenemende mate
te maken met leegstand. “In Horst
doen we het relatief goed. We hebben

slechts tussen de 4 en 5 procent
leegstand. Dat is bijna het laagste in
Limburg”, zegt voorzitter Jan Nabben
van Centrummanagement Horst.
Om dat zo te houden heeft het
centrummanagement zes doel
stellingen voor de komende jaren
geformuleerd. Binnen een jaar moet
bijvoorbeeld het koopgedrag van de
consument in Horst in kaart zijn

gebracht. Hierop vooruitlopend is de
ambitie om in ieder geval een systeem,
een webportal, voor een webshop te
ontwikkelen. Dit kan door iedere
centrumondernemer worden gebruikt.
“Eén systeem voor allemaal”, zegt Hans
den Bekker, ondernemer in Horst-
centrum en bestuurslid van het
centrummanagement. “Daarbij hoort
ook een regionale bezorgdienst en een

In de visie van het centrum
management is het wenselijk dat
ondernemers zich meer laten zien
tijdens evenementen die in het cen
trum plaatsvinden. ‘Tijdens evenemen
ten wordt Horst-centrum omgetoverd
van koopcentrum naar belevingscen
trum, van place to buy naar place to
be’, aldus het rapport. Nabben vult aan:
“Bezoekers leren door evenementen
als de Harmoniefeesten en Rundje
um ut hundje het centrum van Horst
kennen. Ze kunnen dan verleid worden
om terug te komen.” Als ondernemers
hiervan willen profiteren, moeten ze in
de visie van het centrummanagement
wel actief deelnemen aan dit soort

evenementen.
Het centrummanagement wil verder
aanpassingen in de openbare ruimte.
Het volledige centrum moet (rolstoel)
toegankelijk worden voor ouderen en
de Kerkstraat wordt doorgetrokken naar
’t Gasthoês. Het centrum wordt ook
groener, krijgt meer fietsenstallingen en
nieuwe (digitale) bewegwijzering. Ook
het vestigingsklimaat moet volgens het
rapport gunstig zijn. Daarom worden
vastgoedeigenaren bij het overleg
betrokken om te praten over de huur
prijzen. “En ze zijn bereid om mee te
denken”, stelt Nabben.

Van place to buy
naar place tot be
Met deze plannen moet Horstcentrum het hoofd bieden aan de
trend dat consumenten steeds minder
de winkelstraten ingaan voor hun
aankopen. Het centrummanagement
denkt niet dat de fysieke winkel op den
duur verdwijnt. “Wel bepaalde typen
winkels. Maar om te zeggen dat er
over 20 jaar alleen nog supermarkten
te bezoeken zijn, is onzin”, zegt Den
Bekker. Hij denkt dat winkelen steeds
meer een ervaring wordt, waarbij
er meer te doen is dan alleen het
aanschaffen van producten.
De financiering van de plannen
moet komen van de ondernemers en
uit fondsen en gemeenschapsgeld.
“Want zonder gemeenschapsgeld kan
het niet”, aldus Nabben.
Voor meer informatie en het
volledige rapport, kijk op
www. horst-centrum.nl

‘Muggen Griendtsveen
chirurgisch wegsnijden’
Een nieuwe adviescommissie gaat 2016 gebruiken om de broedplaatsen van de overlastgevende muggen in
Griendtsveen vast te stellen. Het oplossen van het probleem gaat echter enkele jaren duren. Dat blijkt uit de informatiebijeenkomst die op woensdag 17 februari gehouden werd in gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen.
“We weten niet hoe lang het gaat
duren, maar dát we het gaan aanpak
ken is een zekerheid”, beloofde
onderzoeker Piet Verdonschot de
inwoners van Griendtsveen tijdens de
bijeenkomst. Hij gaat zich de komende
jaren namens de adviescommissie
inspannen om het muggenprobleem in
het dorp aan te pakken. Vanwege de
hardnekkigheid van het probleem
durfde hij er geen termijn aan te
plakken. Waarschijnlijk gaat het enkele
jaren duren. Inwoners van Griendtsveen
klagen al geruime tijd over steekmug
gen die een plaag vormen in het dorp.
Eerdere onderzoeken brachten geen
oplossing voor het probleem.
Verdonschot sprak het plan uit om
de broedplaatsen van de muggen te
lokaliseren. Dit kan zodra hij weet waar
de rovers, de beesten die de muggen
opeten, zitten. Daarna wil hij de mug
gen gericht aanpakken, ofwel ‘chirur
gisch wegsnijden’, zoals hij het zelf
noemt. De muggen zitten in ieder geval
alleen in de tijdelijke wateren. “In een
vijver zal je ze nooit zien.”

Het oplossen van het muggenpro
bleem kan volgens Verdonschot hand in
hand gaan de voorgenomen inrichting
van de Mariapeel. Die inrichting, het
zogenaamde Project Life+, gaat over
het terugbrengen van het hoogveen
landschap in Griendtsveen door middel
van vernatting (en verdroging). Omdat
deze vernatting ook de leefomstan
digheden van de muggen beïnvloedt,
moet hier zorgvuldig mee worden
omgesprongen. Volgens Verdonschot is
er van een controverse tussen de twee
projecten geen sprake. Alleen moet de
adviescommissie kritisch kijken naar
waar en hoe er wordt ingegrepen.
Niet iedereen was tijdens de bijeen
komst overtuigd van het verhaal van de
adviescommissie, die sinds januari de
commissie van Servaas Huys opvolgt.
De leider van de nieuwe adviescom
missie, voormalig burgemeester van
Deurne Gerard Daandels, kreeg van
enkele inwoners uit de zaal het verwijt
niet goed op de hoogte te zijn van de
situatie in Griendtsveen. Zo is er volgens
Daandels, die zich baseert op informatie

van het waterschap, de afgelopen jaren
geen sprake geweest van waterverho
ging nabij het dorp. Bewoners zeggen
echter dat het water de afgelopen jaren
alleen maar is gestegen. Daandels wil
nu met de adviescommissie de water
stand in kaart gaan brengen.
Eén van de zorgen die de situatie
met het water in de peelgebieden
met zich meebrengt is overlast bij
woningen. Om de kans op overlast
te beperken willen gemeente Horst
aan de Maas en waterschap Peel en
Maasvallei maatregelen nemen om de
afwatering beter te laten functioneren.
Zo wordt er ongeveer 5 kilometer sloot
opgeschoond. Als onderdeel hiervan
worden duikers, de betonnen ver
bindingsstukken tussen verschillende
sloten, vervangen of opnieuw afge
smeerd met beton. Hierdoor moeten ze
in de toekomst onderhoudsvriendelijker
zijn. Het waterschap gaat daarnaast
een sloot aan de zuidzijde van het
dorp herinrichten om de afwatering
te bevorderen. De werkzaamheden
hiervoor zijn inmiddels gestart.
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Serivcepunt Meterik blijft open

Project arbeidsmigranten
vroegtijdig gestopt
Het project Het belang van arbeidsmigranten dat in onder andere gemeente Horst aan de Maas loopt,
wordt eerder beëindigd dan gepland. Vanaf 1 maart pakt de gemeente de werkzaamheden van het project zelf
lokaal verder op.
Het samenwerkingsproject dat zich
inzet voor de integratie en participatie
van arbeidsmigranten in Noord- en
Midden-Limburg startte in 2011 en zou
oorspronkelijk in 2018 stoppen.
Het werk zou dan idealiter opgenomen
zijn in het reguliere werk van de
afzonderlijke gemeentes.

Aandacht verschoven
naar vluchtelingen
Eén van de redenen van de vroeg
tijdige stopzetting van het project is de
prioritering van een ander vraagstuk,
namelijk dat van vluchtelingen in de
regio. “Sinds kort is zowel lokaal als
regionaal de aandacht wat verschoven
van arbeidsmigranten naar vluchte
lingen”, legt burgemeester Kees van
Rooij uit. “Bepaalde aspecten van het
project kunnen gemakkelijk inschui

ven naar het regio-overleg tussen de
verantwoordelijke wethouders over alle
nieuwkomers. Denk dan aan onder
werpen als huisvesting, integratie en
taallessen.”
Aan de andere kant blijft gemeente
Horst aan de Maas ook lokaal actief
op het gebied van arbeidsmigranten.
Van Rooij: “Veel van de vraagstukken,
bijvoorbeeld op het gebied van vergun
ningen, kunnen we gewoon onder
brengen in onze reguliere activiteiten
als gemeente.” Ook het servicepunt
voor arbeidsmigranten in Meterik, dat
onderdeel uitmaakte van het project
Het belang van arbeidsmigranten, blijft
naar verwachting gewoon open.
Het project kreeg daarnaast haar
financiering voor de jaren 2016 en
2017 niet rond door het wegvallen van
een aantal subsidies. Van Rooij: “Ook
bij provincie Limburg is de aandacht

voor arbeidsmigranten voor een deel
verschoven naar een bredere aanpak
voor alle nieuwkomers, waaronder dus
zowel arbeidsmigranten als vluchte
lingen. Bepaalde subsidies voor het
project liepen daarom af.”

www.haardstede.nl

Crist Coppens

Aflopen subsidies
De aanleiding van het project
was een rapport van Synthese, Arka
en Wonen Limburg over de woon- en
werkomstandigheden van Poolse
arbeidsmigranten in deze regio. Er
ontstond destijds een samenwerkings
verband tussen tien gemeentes uit de
regio, samen met provincie Limburg,
het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties. In Horst aan de Maas wer
ken jaarlijks zo’n 3.000 arbeidsmigran
ten, waarvan naar schatting een groot
deel (zo’n 40 procent) zich ook voor
langere tijd vestigt in de gemeente.

Alleen dinsdag 1 maart 2016

Half-om-half gehakt

Hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Klikgebit en Kunstgebit

Gezochte ‘pinner’ aangehouden

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

De jongen die verschillende oudere mensen bij pinautomaten in Horst aan de Maas en omliggende gemeenten had beroofd via een truc, is aangehouden. Bij een politiecontrole op donderdag 18 februari in Belfeld werd
de jongen herkend en opgepakt. De jongen is 15 jaar en afkomstig uit Roemenië. Er is geen vaste woon- of
verblijfplaats van hem bekend bij de politie.
Naast het afhandig maken van
geld, wordt hij ook verdacht van een
aantal winkeldiefstallen en poging tot
insluiping. De man beroofde op
woensdag 13 januari een vrouw bij
de pinautomaat in Beringe. Hij
maakte daarbij gebruik van een truc
met een krant om de vrouw af te

leiden. Eerder werden ook in Kessel,
Sevenum en Beesel op eenzelfde
manier mensen beroofd.
De politie omschreef de methode
van de jongen als volgt: “De dader
staat achter de pinner en leidt deze
vervolgens af op het moment dat het
geld verschijnt in de pinautomaat.

www.coppens.keurslager.nl

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Het afleiden wordt gedaan door
bijvoorbeeld een krant die voor
de automaat gehouden wordt.
Vervolgens wordt het geld uit het
zicht van de pinner weggenomen.”
Veelal oudere dames waren en
zijn het slachtoffer van dergelijke
berovingen.

Kent u al ons Voermansontbijt? Ouderwets genieten!
Wij staan iedere twee weken op zondag voor u klaar.
€16,75 per volwassene
1e

Paasdag extra feestelijk! €19,50 per volwassene
Check onze website voor het menu en de data

Graag reserveren via email of telefonisch
info@delindehoeve.info
077-3270135
www.herbergdelindehoeve.com - Horsterweg 51 Grubbenvorst

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

BUFFET
Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

AMBACHTELIJK

Vier generaties
Met de komst van Lin Welles op 7 februari bestaat haar familie nu uit vier generaties. ‘Superoma’
Nelly Niessen-Seuren uit Melderslo, oma Nel Weijs-Niessen uit Horst en moeder Jolanda Welles-Weijs uit
Hegelsom zijn blij met de komst van Lin.

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Als leven lijden wordt is rusten goed….
Bewust en weloverwogen heeft onze Pap en Opa
rustig het leven verlaten.

Pieter Gerard Crooijmans
* Horst, 8 juli 1929

Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt ze nog zo oud.
Jij schonk ons vreugde, nooit verdriet.
Nu rest ons slechts een traan
omdat jij zo plotseling bij ons bent weggegaan.
Bedankt voor al je liefde, je zorgen en je trouw,
we blijven in gedachten voor eeuwig steeds bij jou.

Geboren

Janne

16 februari 2016

† Venlo, 21 februari 2016

Nel Cox-Vissers

echtgenoot van

echtgenote van

Elly van Kempen †

Sjeng Cox †

Kinderen en kleinkinderen

Zij overleed in de mooie leeftijd van 91 jaar.

Familie Crooijmans
Familie van Kempen

America, Marianne en Gerard Groenen-Cox
Marlou, Luc, Rick
Horst, Gerda en René Monaque-Cox

Gebr. van Doornelaan 8, 5961 BC Horst
De crematie vindt in besloten kring plaats.
Een speciaal woord van dank aan dokter Majoor en zijn team
van het Zorghoes, aan de medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg
en aan de doktoren en medewerkers van Medisch Centrum VieCuri
voor hun goede zorg.

Tijdens de ziekte, het sterven en de crematie
van mijn aimabele man, broer en zwager

Jacques Pennings
mochten wij veel medeleven en steun ontvangen.
Wij waarderen dat in hoge mate. Onze hartelijke dank voor alles.
Gerda Pennings-Coenders
Fam. Pennings
Fam. Coenders
Lottum, februari 2016

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.

Voedselintolerantie 17-03-16 19.30
uur informatieavond over fructose-,
lactose- en glutenintolerantie i.s.m.
Christa Kunzeler van Fructoosje. € 7,50
p.p. Opgeven mail: dio-vera@ziggo.nl
Vera Beauty & Health Grubbenvorst.

Hulp in huis. Zoekt u een betrouwbare
hulp in huis? Kijk op www.plus-extra.
nl of bel 06 55 80 33 80. Ook voor
begeleiding in zorg en welzijn.

Woning te huur aan rand van de
Peel. Niet roken, geen huisdieren.
Info 06 83 16 10 81.

www.zeilmakerijsevenum.nl Langer
genieten van uw terrasoverkapping!
06 22 27 44 35 / 077 467 22 83.

Grafmonumenten

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Horst, 18 februari 2016
Correspondentieadres:
Caeciliahof 23, 5966 PB America

www.hetrotven.nl Wij zijn op
zoek naar kinderen met ASS en
aanverwante stoornissen die graag
voetballen, in een kleine groep, voor
een nieuw te starten project. Voor
interesse, kijk op onze website of bel
06 45 66 19 93.
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.
Koopjeszondag 28 febr. Twedde
Kans Kringloop Speulhofsbaan 7a
Meterik. Koopjeszondag 28 febr. 11-16
uur. Alle kleding € 0,99. Kom kijken
naar gigantische aanbod, hele mooie
spullen. Verrassing voor iedereen.
Koffie staat klaar.
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of
voor export, ook bedrijfsauto’s.
RDW erkend, direct geld.
Tel. 06 54 97 63 59.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Vrijwilligers gezocht! Wij zijn op
zoek naar talentvolle, gezellige,
enthousiaste vrijwilligers! St. SIHAM,
voor bewoners, door bewoners, samen
zijn we een. Wil jij hier een steentje
aan bijdragen? Bel 06 43 79 55 09
voor info.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
De hoelahoepspecialist. Heb jij ‘m al?
Iedereen kan het, mannen/vrouwen.
Strakkere taille, afvallen, rompstabiliteit, stressverlagend en bovendien
super leuk om te doen. Vandaag
gebeld, morgen in huis. Lizzy Coppens
06 46 38 86 25.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Geboren op
18 februari 2016
Rob, Inge en Tijs van Lier
Steijvershorst 28
5976 PT Kronenberg

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

www.theoarts.com

Te huur appartement in Horst.
Volledig gemeubileerd in centrum;
voor bepaalde tijd. Reacties aan:
verhuurhorst@hotmail.com
Workshop begijpend lezen Betere
punten voor je teksten? 3 Lessen om
je vaardigheden sterk te verbeteren.
Kosten € 75,00. Meer info: tel
0650271973, info@reachup.nl,
www.reachup.nl ism Huiswerkbegeleiding Venray, www.hbvenray.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 4670100.
Te huur zomerhuis in Mallorca.
Mei een zonnige maand in Mallorca in
mei en oktober herfstvakantie hebben
wij nog plek in ons mooie zomerhuis.
In port Alcudia 150 meter van het
strand www.huisbertcati.nl
facebook huisbertcati
Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar, (beginners-)
cursus quilten. Meer info via www.
cassandra-creatief.nl of 0478 57 10 45.
Gevraagd perceel asperges om te
pachten. Tel. 06 54 74 76 30.
Workshops Pasen. Maak zelf een
robuust, landelijk tafelstuk. Start
v.a. ma. 7-3 2016 18.30 uur. Div. data.
Meer info: Bouquetterie ‘t Hofje,
Past. Jeukenstr. 1, 5966 NL America.
Tel. 077 464 20 17.
Te koop gevraagd augurken
sorteermachine en aspergeploeg.
Mts. Kellenaers-Kusters, Hegelsom
06 31 50 00 75.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

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

Saar

Wij hebben op 23 februari afscheid genomen van mam en oma
en haar daarna te rusten gelegd bij pap.

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
prijs en m

urnmonumenten
en restauratie



Trots en blij een dochter
en zusje erbij!

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

Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
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
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Afvallen, begeleiding, privacy.
Geen sprookjes maar gewoon realiteit.
Ik help u graag met afvallen, meer
energie en/of op gewicht blijven.
Vrijblijvende intake, gratis vetmeting,
advies op maat. Bel 06 46 38 86 25 of
www.247lifestyle.nl.
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Laanverjonging verdeelt
Griendtsveen
Dat de lanen in Griendtsveen verjongd moeten worden, daar is iedereen het over eens. Over de manier waarop
bestaat echter onenigheid. Want is hele lanen in één keer te kappen als daar een aantal bomen uitvallen nu de
beste optie of kan er beter gekozen worden voor het één voor één vernieuwen van de bomen?
De karakteristieke lanen in Griendts
veen bestaan voor een groot deel uit
Amerikaanse eiken, die in de periode
tussen 1890 en 1900 geplant zijn.
Hun levensduur van gemiddeld 120 jaar
zit er bijna op en de toestand van de
bomen verslechtert. Om veiligheids
redenen moeten daarom steeds meer
laanbomen gekapt worden.
Dit gebeurde lange tijd op basis van een
simpele regel: als een boom uitvalt, dan
wordt deze vervangen door eenzelfde,
nieuwe variant. Uitgangspunt hierbij
was dat de gezonde bomen zoveel
mogelijk bleven staan.
Samen met landschapsadvies
bureau Buiting en in samenspraak
met een projectgroep bestaande uit
inwoners van Griendtsveen kwam
in 2015 een nieuw plan op tafel. In
theorie houdt dit plan in dat als nog
maar de helft van een laan uit gezonde
bomen bestaat, deze hele laan gerooid
wordt en opnieuw wordt ingepland.
Over een periode van zo’n dertig jaar
zouden alle lanen zo verjongd kunnen
worden. Verantwoordelijk wethouder
Paul Driessen: “Eén voor één laan
bomen vervangen houdt in dat de

laanstructuur af gaat wijken. Er komen
lanen met jonge en oude, grote en
kleine bomen. Dat tast het beschermd
dorpsgezicht aan en doet geen recht
aan het karakteristieke beeld dat bij
Griendtsveen hoort.”
Het nieuwe verjongingsplan stuitte
op protest van andere inwoners van
Griendtsveen. ‘Kappen NEE, verjongen
JA’, is de visie van deze groep veront
ruste inwoners. Tijdens een informatie
bijeenkomst op maandag 15 februari
presenteerden zij een alternatief plan,
uitgaande van de oorspronkelijke richt
lijnen, waarbij er geen gezonde bomen
gekapt worden. Ans Coppus is één van
deze verontruste inwoners. “Er zijn veel
mensen uit het dorp die het met ons
eens zijn. De projectgroep vindt dat
het karakteristieke laanbeeld verdwijnt
als lanen straks uit zowel jonge, als
nieuwe bomen bestaan. Wat ons
betreft hoeven die lanen helemaal niet
zo kaarsrecht en perfect gelijk te zijn.
Dat vinden wij juist niet passen bij het
karakter van Griendtsveen.”
In 1996 werd een soortgelijk plan als
dat van landschapsadviesbureau Buiting
gepresenteerd. Destijds is, na protest van

dorpsbewoners nadat een eerste laan in
zijn geheel werd gekapt, afgezien van
het plan. Driessen: “Nu kunnen we dit
plan echter niet meer uitstellen. De situ
atie gaat snel achteruit. We kunnen niet
doorgaan op de manier waarop dat nu
gebeurt, want dan schuiven we het pro
bleem alleen maar vooruit. Dat wil niet
zeggen dat ik de verontruste inwoners
niet begrijp. Ik ben ook een groenmens,
ik houd niet van onnodig kappen.
Maar ik ben ook van mening dat we nu
iets moeten doen waar de volgende
generatie van kan profiteren.”
Het verjongingsplan wordt nog voor
de zomer voorgelegd aan de gemeen
teraad van Horst aan de Maas. “Maar
eerst gaan we nog met de groep ver
ontruste inwoners van Griendtsveen in
gesprek”, vertelt wethouder Driessen.
“We hopen dat we nog een compro
mis kunnen sluiten, zodat straks alle
inwoners van Griendtsveen achter het
plan staan. Het is een goede zaak dat
de bewoners zich zorgen maken over
de toekomst van de lanen. Dat toont
betrokkenheid bij het dorp. Voor ons
is echter de basis van dit plan dat de
kwaliteit van de lanen behouden blijft.”

Hennepkwekerij opgerold
in Melderslo
In Melderslo is op donderdag 18 februari een hennepkwekerij opgerold. De bewoner van het pand krijgt een
proces-verbaal.
In de woning werd ook nog
75 gram amfetamine aangetroffen.
Er bestaat een kans dat de woning door

de burgemeester voor enige tijd wordt
gesloten. Over waar de hennepkwekerij
precies is aangetroffen en hoe de politie

deze op het spoor kwam, kan nog niets
naar buiten gebracht worden, aldus een
woordvoerder van de politie.
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Burgemeester van Kempenstraat

Nieuwe werkgroep voor station
Grubbenvorst
Een werkgroep bestaande uit bewoners van Grubbenvorst gaat
meedenken over het ontwerp voor de stationsomgeving van het nieuw te
bouwen station aan de Burgemeester van Kempenstraat. Dat werd
duidelijk tijdens een informatieavond voor omwonenden op dinsdagavond 23 februari.
In samenwerking met de
projectgroep voor het station,
bestaande uit provincie Limburg,
gemeenten Horst aan de Maas en
Venlo, Prorail, Rover, de nieuwe
vervoerder en een ingenieursbureau
gaat een werkgroep van bewoners van
Grubbenvorst een ontwerp maken voor
de stationsomgeving. In dit plan wordt
onder andere de ontsluiting van het
station, de inrichting van het voorplein
en de invulling van het speelterrein en
trapveldje meegenomen.

Tunnel langzaam
verkeer
De Burgemeester van
Kempenstraat kwam uit onderzoek
naar voren als meest toekomstbe
stendige locatie voor het nieuwe
station. In het plan zoals dat er nu ligt
komen het voorplein en het perron
aan de dorpszijde van het station te
liggen. De parkeerplaats is aan de
westzijde van het station gepland
en het streven is om hier ook de
bushalte te realiseren. Ook komt er
een tunnel onder het spoor door
voor langzaam verkeer. Roel Beunen
van gemeente Horst aan de Maas:

“Voor de verdere uitwerking van
het plan willen we graag in gesprek
met een werkgroep bestaande uit
omwonenden van het nieuwe station.
De planning is om voor de zomer met
deze werkgroep het plan tijdens een
informatieavond toe te lichten aan de
rest van de bewoners.”
Hoewel veel mensen blij zijn
met de komst van het station, gaven
enkele bewoners wel aan vragen te
hebben over de komst en de locatie
van het station. Onder andere over de
mogelijke toename van goederentrei
nen in de toekomst, parkeerproble
men, busvervoer en verkeersveilig
heid werden zorgen geuit. “Dit zijn
allemaal onderwerpen die we graag
met een werkgroep bespreken”,
aldus Beunen. Zo’n tien personen
gaven deze avond al aan interesse
te hebben om plaats te nemen in de
werkgroep.
Het ingenieursbureau gaat de
komende tijd onderzoeken uitvoeren
op het gebeid van geluid, luchtkwali
teit, milieu en de effecten op de omge
ving die nodig zijn voor het opstellen
van een bestemmingsplan. Dit bestem
mingsplan wordt naar verwachting in
september ter inzage gelegd.

Inbraak in Sevenum
In Sevenum vond op vrijdagavond 19 februari een inbraak plaats
in een woning aan de Van Ulftstraat.
De politie noemt het voorval een
‘brutale inbraak’. Terwijl de 74-jarige
bewoonster thuis was hebben één
of meerdere inbrekers met grof
geweld de voordeur opengebro
ken. “Daar hebben ze verschillende
kamers overhoop gehaald, maar de
bewoonster heeft de dader of daders
niet gezien”, aldus een woordvoer
ster van de politie. De bewoonster
heeft door te roepen uiteindelijk de
inbreker(s) weggejaagd, maar zij

hebben wel spullen meegenomen.
De politie is nog op zoek naar de
dader of daders.
De politie is ook op zoek naar
mensen die rond 22.00 uur of
daarvoor in de Van Ulftstraat en
omgeving zijn geweest en mogelijk
bepaalde verdachte mensen of
voertuigen hebben gezien. Zij kunnen
contact opnemen met de politie via
0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800 70 00.

Hoogstraat 2 Broekhuizen

Te koop

Kijk dan eens naar Hoogstraat 2
Broekhuizen
✓ Wonen met karakter

✓ Vrijstaand, met garage
✓ Authentieke elementen alom
✓ Slapen en baden op begane grond
✓ Goede privacy
✓ En langs de beek… op 565 m
✓ Rustgevend in mooie tuin

HALLO in Brazilië
Op deze foto zien we Jacqueline en Linda Philipsen uit Horst, Geert en Miranda Goumans en hun
kinderen Marissa en Jordy uit Venray. Zij gingen op vakantie naar Zuid-Brazilië waar zij twee families
bezochten die eind jaren 40 daar naartoe geëmigreerd zijn. Met hen hebben zij nog regelmatig
contact. Tijdens de vakantie bezochten zij de Iguaçu-watervallen op de grens van Argentinië en
Brazilië. Dit zijn tussen de 270 tot 300 watervallen, afhankelijk van de hoeveelheid water.

Op zoek naar een mooi woonhuis?

2

Vraagprijs
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

€ 299.500.-
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‘We verwachten veel vrouwen tussen de
20 en 40 jaar’
Onder de naam GEMBER beginnen Claire de Swart uit Melderslo en Sanne van Wegberg uit Horst op zaterdag
12 maart een nieuwe zaak midden in het centrum van Horst. Uit eigen ervaring weten ze dat niet iedereen overal
kan eten, daarom is foodbar GEMBER wel voor iedereen toegankelijk.

zijn.” “Mensen vragen ook geregeld
wat we van elkaar zijn. De meesten
denken dat we beste vriendinnen zijn
en elkaar al jaren kennen, maar twee
jaar geleden kwamen we pas met
elkaar in contact,” zegt Claire. “We
kennen elkaar wel al heel goed,
eigenlijk zijn we een beetje zakelijk
getrouwd.”

Zakelijk getrouwd

“In 2014 is bij mij fructoseintolerantie geconstateerd. Dit houdt in
dat ik moet oppassen met fructose in

producten. In veel restaurants kon ik
dus niet terecht,” legt Sanne uit.
“Verder had ik qua werk vooral

tijdelijke contracten. Toen zei iemand
dat hij een meisje kende dat
vegetarisch is. Dat bleek dus Claire te

“We hebben een concept gemaakt
en naar de gemeente Horst aan
de Maas gestuurd” vertelt Claire.
“Onze gemeente heeft het vervol
gens naar centrummanagement Horst
gestuurd. Eigenlijk wisten we niet waar
me moesten beginnen en wat bij zo’n
onderneming komt kijken. Iedereen
hielp ons gelukkig graag op weg. Het
is echt zo dat iedereen wel iemand
kent die ons verder kan helpen.” Sanne
vult aan. “In ons plan hadden we een
soort situatie geschetst van het type
mensen dat we voornamelijk in onze
foodbar denken tegen te komen. Claire
en ik verwachten veel vrouwen tussen
de 20 en 40 jaar. Dit wil trouwens niet
zeggen dat we geen andere leeftijden
verwachten. We willen graag een hore
cagelegenheid creëren waar iedereen
naartoe kan, ook als je vegetariër bent

of fructose-intolerantie hebt. We vroe
gen ons allebei ook af: ‘Waarom zitten
zulke horecagelegenheden altijd in een
grote stad?’ Toen besloten we om in
Horst te beginnen.”
GEMBER probeert met zoveel
mogelijk lokale, verse producten te
werken. Er zijn echter meer aspecten
waar ze allebei waarde aan hechten.
“Transparantie vinden we heel
belangrijk. Dat komt ook terug in
onze keuken. Alle handelingen die
we daar doen, zijn voor de gasten te
zien. ”De facebookpagina heeft, nog
voordat de foodbar geopend is, al
meer dan 1.200 likes. “We hoopten
eigenlijk op ongeveer driehonderd
likes, maar al vanaf het begin was
er heel veel interesse. Mensen
raken ook enthousiast geloof ik.
We denken de gunfactor te hebben.
Zelf zien we het niet als een hype,
maar als een levensstijl,” aldus
Claire. “We vertellen gewoon ons
verhaal en dat van vele anderen”,
vult Sanne aan. “Daarnaast zien we
de overige horecagelegenheden niet
als concurrentie, omdat wij hopelijk
ook een ander soort publiek trekken.
Het zou leuk zijn als er een nieuwe
doelgroep naar Horst komt.”

Met trots presenteren wij een groot
aanbod van ambachtelijke producten
van regionale specialisten onder
één herkenbare naam:

Maak in de winkel kennis met
al het lekkere uit de regio.
Onze regionale helden maken
elke dag met passie en liefde voor
hun vak de beste producten.
En dat proef je: want
wat van ‘HEEJ’ is, is extra lekker.

Bas Gomman
s
Gommans D
e Echte Bak
ker
Sevenum

rstegen
e
Carly Ve rij De Veldweid
e
rd
Versboe
m
u
n
Seve

Eric en Jolanda
Pouwels
Pouwels Fresh
Food
Kronenberg

Luuk Kranen
Bruêdje
Bekkerie ut
Blerick

Bert Joosten
Slagerij Joosten
Horst
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Van Tilburg doneert 500 euro
aan Make-A-Wish Nederland
Van Tilburg Installatietechniek BV in Horst heeft besloten in 2015 geen relatiegeschenken te geven, maar te
doneren aan het goede doel. Daarom doneert het bedrijf 500 euro aan Make-A-Wish Nederland.
Fondsenwerver voor Make-AWish in Limburg, Rogér van Esch,
kreeg het bedrag overhandigt van
mevrouw Van Tilburg van Van Tilburg

Installatietechniek. Make-A-Wish
Nederland is dankbaar voor dit
mooie gebaar. Met deze bijdrage aan
de vervulling van een wens van een

kind met een levensbedreigende
ziekte laat Van Tilburg zien dat ze
ook oog heeft voor maatschappelijke
thema’s.

JUMBO Phicoop Sevenum richt
zich op regionaal assortiment
JUMBO Phicoop Sevenum presenteert vanaf donderdag 25 februari ‘HEEJ, lekker oët de regio’. Het assortiment
wordt uitgebreid met een groot aantal ambachtelijke producten van regionale specialisten.
bestaat onder andere uit diverse
Directeur Rob Geurts van JUMBO
Phicoop Sevenum licht toe: ”‘Het ‘HEEJ, groenten en fruit, vlees, brood, gebak,
vleeswaren, kaas, zuivel, ijs en
lekker oët de regio’- assortiment

bloemen. HEEJ-producten komen
maximaal 25 kilometer van de winkel
vandaan.”

Nieuw wereldrestaurant
in Horst
In het pand aan de Venrayseweg in Horst waar eerder de restaurants De Alde Lind en Aan Tafel waren gevestigd
is sinds kort een nieuw restaurant geopend.
Het pand heeft na een grote
brand in 2012 toen het restaurant
Aan Tafel daar nog gevestigd was

lange tijd leeg gestaan. Het pand is
nu helemaal opgeknapt en huisvest
het wereldrestaurant World Kitchen.

Wethouder Bob Vostermans opende
het nieuwe restaurant op
zaterdag 13 februari.

winkel&bedrijf 09
Starters in de regio
Gewichtscoach
Eveline de Koster
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Gewichtscoach Eveline de Koster
Eveline de Koster
PA Venrayseweg 114
Horst
06 14 72 55 43
info@gewichtscoachevelinedekoster.nl
www.gewichtscoachevelinedekoster.nl
gezondheid
20 januari 2016

Activiteiten
Gewichtscoach Eveline de
Koster biedt diverse
programma’s aan. Van een
eenmalig voedingsadvies tot een
programma voor meedere
weken. Afhankelijk van de
doelstelling wordt er een op
maat gemaakt advies gegeven.
Doelgroep
De doelgroep van
gewichtscoach Eveline de Koster
bestaat uit kinderen en
volwassenen die aan een gezonde
leefstijl willen werken met als
doel afvallen, aankomen of op
gewicht blijven. Ook sporters
horen bij deze doelgroep.

Sport geeft energie, maar vraagt
ook energie. Met de juiste
voedingskeuzes blijf je gezond en
verbeter je je sportprestaties.
Het is belangrijk dat je hierin de
juiste balans vindt, maar hoe doe
je dat? En wat is nu eigenlijk
gezond?
Onderscheidend vermogen
Gewichtscoach Eveline de
Koster werkt samen met anco
lifestyle centre. Dit biedt de
mogelijkheid om te werken aan
een gezonde leefstijl, voeding,
beweging en ontspanning onder
één dak. Gewichtscoach Eveline
de Koster kijkt per individu en
maakt een advies op maat.

Sporten + gezonde voeding = resultaat

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Lease: een alternatief
voor bancair financieren

Aangekomen tijdens de feestdagen?
Wil je blijvend een gezond gewicht?
Wil je je fitter dan ooit voelen?
Zet een streep door vroeger en
start vandaag nog met je toekomst!
Loop gerust binnen voor informatie
op woensdagen tussen 17.30 - 18.30 uur

Gewichtscoach Eveline de Koster
Locatie: anco lifestyle centre, Venrayseweg 114 Horst, T 06 14 72 55 43

Door: Jeroen van Summeren, Adviseur Bedrijvendesk
U heeft een eigen bedrijf en wilt uitbreiden, oftewel investeren.
De meeste ondernemers denken hierbij direct aan een bancaire lening.
Wist u dat er ook een alternatief bestaat? Dat is lease: Investeren met
behoud van uw werkkapitaal.

Wat kunt u leasen?
Met lease kunt u investeren in
bedrijfsmiddelen en transportmiddelen. Er zijn verschillende leasevormen
mogelijk, met of zonder verzekeringen, onderhoud en andere services.
Door middel van lease kunt u eigenaar
worden van het object of betalen voor
gebruik, afhankelijk van de leasevorm.
U kunt uiteenlopende objecten leasen.
Denk daarbij aan landbouwmachines,
vrachtwagens, heftrucks, fitnessapparatuur of machines. Het is ook
mogelijk om personenauto’s en
bestelwagens te leasen.
Voor wie is lease geschikt?
Lease is geschikt voor vrijwel alle
ondernemers. Of u nu een startende
ondernemer bent of een doorgewinterde ondernemer met een miljoenenomzet. Met lease houdt u uw
werkkapitaal vrij voor andere
investeringen.

Verschil tussen bancaire
financiering en lease:
Bij een lease hoeft u zelf meestal
geen extra zekerheden in te brengen,
het bedrijfsmiddel dat u least is het
onderpand. Uw aanvraag wordt
beoordeeld aan de hand van de waarde
van het object, en of het maandbedrag
verantwoord is. Bij een bancaire
financiering wordt ook het doel van de
investering en uw totale financiële
situatie meegenomen. De looptijd van
een lease is gebaseerd op de gemiddelde economische levensduur van het
object, maar minimaal twee jaar.
Het aanvraagproces voor een bancaire
financiering neemt beduidend meer
tijd in beslag dan van een lease.
Wat kost lease?
De kosten van een lease hangen af
van het bedrijfsmiddel dat u wilt leasen
en de looptijd. Hoe langer de looptijd,
des te lager de maandlasten. Meestal
kunt u verschillende looptijden kiezen.
De maximale looptijd is afhankelijk van

de economische levensduur van het
bedrijfsmiddel. Heeft u liever lagere
maandlasten, dan kunt u bij bepaalde
leasevormen eigen geld inbrengen of
een slottermijn afspreken.
Fiscaal voordeel
Doordat het bedrijfsmiddel op
uw balans komt te staan, is in veel
gevallen investeringsaftrek mogelijk.
De hoogte van uw investeringen op
jaarbasis is daarin mede bepalend.
Vraag uw accountant of boekhouder
hiernaar.
Wilt u weten of lease interessant is
om uw investering te financieren?
Neem dan contact op met uw bank.

Rozenkwekerij Frank Coenders is een vollegronds- en containerrozenkwekerij in Grubbenvorst. Wij kweken een gevarieerd sortiment tuinrozen.
Wij zoeken per direct een:

VASTE MEDEWERKER m/v
Functieomschrijving:
U verricht alle voorkomende werkzaamheden op het bedrijf,
zoals oppotten, knippen, rooien, aflever klaarmaken, enz.
Wij bieden:
- Een afwisselende baan, met zicht op een vast contract
- CAO boomkwekerij, goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
- Een interne opleiding
- Het hele jaar werk, niet alleen seizoensgebonden
Wij vragen:
- Je bent flexibel, een echte aanpakker en hebt affiniteit met groen/teelt
- Ervaring in de boomkwekerij is gewenst
- Het is soms fysiek zwaar werk en gedeeltelijk in de buitenlucht
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Ervaring met heftruck of trekker is gewenst
Wie durft!
Inlichtingen bij Frank Coenders.
Uw sollicitatie kunt u richten aan: info@frankcoenders.nl

www.rabobank.nl/horstvenray

Witveldweg 33, 5971 NS Grubbenvorst
tel. 077 - 366 27 90 info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Bij te veel negatief nieuws
stop ik ermee’

Op verschillende niveaus zijn media bezig
met het brengen van nieuws aan de
consument. Die laatste heeft verschillende
behoeften. De een blijft graag op de hoogte
van de gebeurtenissen in Syrië, de ander wil
weten hoe het zit met de aanleg van een
rotonde om de hoek.
In Horst aan de Maas volgen de meeste
mensen, 47 procent van de ondervraagden,
het nationale nieuws. Internationaal nieuws
wordt door 22 procent gevolgd en in lokaal
nieuws is 20 procent geïnteresseerd. Verder geeft
10 procent aan ander nieuws te volgen, 1 procent
weet het niet. Veel van de ondervraagden laten
weten alle drie de nieuwssoorten te volgen.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.
Er is slechts een kleine groep mensen die
helemaal niet het nieuws volgt: 4 procent.

Inwonerspanel

1.672 leden
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4%
Nee 1%
Weet niet
95%
Ja
Volg jij het nieuws?
“Ik wil het niet volgen, nieuws maakt me
verdrietig”, refereert iemand aan slecht

De behoefte om te weten wat er in de
nieuws. 95 procent zegt wel degelijk op een
wereld gebeurt, is voor de meerderheid de
bepaalde manier op te hoogte te willen blijven.
reden om het nieuws te
“Ik volg alleen de dingen
volgen: 67 procent. Voor
die me boeien”, laat
24 procent is het een
iemand weten. “Ik lees
‘Ik kijk zeker drie keer per dag gewoonte en 8 procent
twee kranten: zowel
naar het nieuws’
wil mee kunnen praten
regionale als landelijke.
met andere mensen.
Ook de streekbladen
‘Elke dag de Volkskrant,
ontgaan me niet en het
NOS-journaal kijk ik als
TipHorstaandeMaas
het journaal en het dagblad,
ik tijd heb”, vertelt een
is een samenwerkings
elke week Elsevier’
nieuwsjunkie. Weer
verband tussen
iemand anders zegt
HALLO Horst aan de
‘Alleen als ik zin en tijd heb’
globaal op de hoogte te
Maas en TopOnderzoek.
blijven van het nieuws,
Voor meer resultaten of
meestal via radio. Er is 1 procent die ‘weet niet’
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
als antwoord heeft opgegeven. “Ik volg het niet
www.tiphorstaandemaas.nl
fanatiek, alleen als ik zin en tijd heb”, is een van
Reageren?
de reacties daarbij.
www.hallohorstaandemaas.nl

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

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Camps Optiek

Paramedische Voetzorg Horst

Center Parcs Het Meerdal

Pearle Opticiens Horst

De Golfhorst

Praktijk Ik Leer

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Eethuis BRaM

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

FotoID

St. Lambertusplein 2a Horst

Goed Haar en Visagie
Hofstraat 2, Meerlo

Het LoopCentrum

Stationsstraat 137, Hegelsom

Hof van Kronenberg

Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
Americaanseweg 8, Horst
Sevenum en Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom

Lambertusplein, Horst

Studio for Hair
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Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Toffedag.nl

www.toffedag.nl

Toffe Dagstrand

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Ut Snoephuuske
Kerkstraat 26, Horst

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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Bespreking Poll week 06

De gemeente hoort mee te betalen aan extra kosten servicecorners
De servicecorners die in Swolgen en Melderslo als vervanging moeten
komen voor de pinautomaten gaan een ton meer kosten dan aanvankelijk werd
verwacht. De externe containers waar de servicecorners in geplaatst moeten
worden zijn de reden van deze extra kosten. Eerder hoopten betrokkenen
de corners nog bij lokale ondernemers te kunnen plaatsen. Deze gaven
onlangs aan hier toch niet in geïnteresseerd te zijn. In de gemeenteraad
nemen de twijfels over de servicecorners nu toe. Zo vindt Essentie het initiatief
vanwege de digitale ontwikkelingen de extra kosten niet waard en is D66
geschrokken van de hoogte van het bedrag. 56 procent van de stemmers

geeft aan dat de gemeente deze extra kosten niet hoeft te betalen. De andere
44 procent geeft aan het wel eens te zijn met de stelling. Zij vinden dat de
gemeente voor pinvoorzieningen hoort te zorgen, ook in kleine kernen.
Vooral voor ouderen zijn de pinvoorzieningen van belang. Voor hen
is betalen via internet nog vaak lastig. Voor vele is het internetbankieren lastig
en gaan ze liever snel even naar de pinvoorziening in de buurt. Tegenstanders
zoals Essentie zeggen nu dat de extra kosten niet opwegen tegen het
belang van de servicecorners. Zij vinden dat andere partijen de kosten maar
moeten dragen.

Gezonde laanbomen in Griendtsveen moeten zoveel
mogelijk gespaard blijven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Nieuws
Griendtsveen staat bekend om haar lanen. Tegenwoordig zijn veel van
deze bomen aan het einde van hun leven, waardoor er een verjongingsplan op
tafel ligt. Uit veiligheidsoverwegingen moeten zieke bomen gekapt worden en
vervangen worden door jonge bomen. Over de manier waarop zijn de inwoners
van Griendtsveen het niet eens.
In het huidige verjongingsplan wordt gesteld dat de karakteristieke lanen
het beste gewaarborgd kunnen worden door lanen in één keer te kappen als
hier veel bomen zijn uitgevallen. Op die manier kan er een nieuwe, jonge laan
geplant worden, die er uiteindelijk net zo uit komt te zien als vroeger, stellen de
voorstanders. Zij vinden het vooral belangrijk dat een laan bestaat uit allemaal

dezelfde bomen van dezelfde grootte en leeftijd. Dat er dan ook gezonde bomen
gekapt worden, vinden zij minder erg.
De tegenstanders van dit plan vinden het juist jammer dat zo ook gezonde
bomen gekapt worden. Zij zien liever een plan waarbij bomen die uitvallen één
voor één vervangen worden door nieuwe bomen. De lanen gaan er op die manier
wel wat minder kaarsrecht en allemaal hetzelfde uitzien, maar dit vinden de
tegenstanders van het huidige plan niet erg. Dat past juist wel bij het karakter
van Griendtsveen, is hun mening.
Gezonde laanbomen in Griendtsveen moeten zoveel mogelijk gespaard
blijven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 07) > Downtest hoort toegankelijk te zijn voor alle vrouwen > eens 84% oneens 16%

Nieuw in Sevenum vanaf
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ZIJN DEUREN!

Ik ben op zoek naar een

medewerkster

Nieuw in Sevenum vanaf
2016 open
donderdag 25 februari
Openings-aanbiedingen
BACARDI CARTA BLANCA 1 LTR

€ 15,99

GOBLET JONGE JENEVER 1 LTR

€ 10,99

Openings-aanbiedingen

Openingsaanbiedingen

BACARDI CARTA BLANCA
1 LTR
€ 15,99
GLEN TALLOCH WHISKY 1 LTR

1 LTR
€ 10,99
GOBLET JONGE JENEVER
ESBJAERG
VODKA 1 LTR
GLEN TALLOCH WHISKY 1 LTR

€ 13,99

€ 13,99
€ 12,50

die mij parttime kan ondersteunen.
Ben jij spontaan en flexibel, weet je van
aanpakken en kun jij zelfstandig werken?
Stuur je motivatie en foto naar:
kim-janssen@hotmail.com
Of app naar 06 - 29 36 94 90

Esbjaerg
Bacardi
ESBJAERG
VODKA 1 Openings-aanbiedingen
LTR
€ 12,50
TARANI wijnen nu € 4,99
Alle
vodka
Carta
blanca
HALEN
6
BACARDI CARTA BLANCA 1 LTR
€ 15,99 5 BETALEN
1 ltr € 12,50
1 ltr Sauvignon
€
15,99
Blanc, Gamay Rosé
TARANI
wijnen nu € 4,99
JENEVER
1 LTR
€ 10,99
GOBLET JONGE Alle

ZONNESTUDIO STUDIO
Kranestraat 35, 5961 GX horst

Cabernet Sauvignon of Malbec
Glen Calloch
1 LTR
€ 13,99
GLEN TALLOCH WHISKY
5 BETALEN
6 HALEN
Goblet
Jonge
Whisky
ESBJAERG VODKA
1 LTR Blanc,Jenever
€ 12,50
Sauvignon
Gamay Rosé
1 ltr € 13,99
1 ltrof
€ Malbec
10,99
Ramen en Deuren
Cabernet Sauvignon

Alle TARANI wijnen nu € 4,99
Rolluiken - Horren
Alle MONTES Reserva wijnen uit Chili
6 HALEN 5 BETALEN
Terrasoverkappingen
Alle Tarani wijnen
Nu € 7,50
Sauvignon Blanc, Gamay Rosé
Garagedeuren
6 HALEN
Cabernet Sauvignon of Malbec
Spoorstraat
56 | Tienray
5 BETALEN
Alle MONTES
nuReserva wijnen uit Chili
0478
692
487
Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Nu € 7,50
6 halen 5 betalen
www.bokual.nl
Merlot of Cabernet Sauvignon
HALEN
Sauvignon Blanc, 6
Gamay
Rosé,
Cabernet Sauvignon
of Malbec
5 BETALEN
Alle MONTES Reserva wijnen uit Chili

€ 4,99

Chardonnay, Sauvignon
Blanc,
De Pastoor Wine & Drinks
Nu € 7,50

Pastoor Vullinghsplein
14 Sevenum
077-3903706
open van woensdag tm zaterdag
Cabernet
Sauvignon
Merlot
Alle
Montes
Reserva
6of
HALEN

wijnen
5 BETALEN

uit Chili

Openings-aanbiedingen geldig tm zaterdag 5 maart 2016 op=op Tot ziens!

€ 7,50

MULDERS BV
aannemingsbedrijf wellerlooi

Voor al uw
bouwwerkzaamheden!
T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

www.mulderswellerlooi.nl

mooi
haar

Chardonnay, Sauvignon Blanc,

nu
6 halen 5 betalen

De Pastoor Wine & Drinks

Merlot of Cabernet Sauvignon

Pastoor Vullinghsplein 14 Sevenum 077-3903706 open van woensdag tm zaterdag

Chardonnay,
Blanc,
5 maart 2016 Sauvignon
op=op Tot ziens!
Openings-aanbiedingen geldig tm zaterdag

Merlot of Cabernet Sauvignon

De Pastoor Wine & Drinks

Pastoor Vullinghsplein 14 Sevenum 077-3903706 open van woensdag tm zaterdag

De Pastoor Wine & Drinks

Openings-aanbiedingen geldig tm zaterdag 5 maart 2016 op=op Tot ziens!

Bijna alle inwoners van
Horst aan de Maas volgen het
nieuws, is in het Wat zeg
je?-artikel van deze week te
lezen. Zo’n 95 procent probeert
op de hoogte te blijven van
wat er allemaal in de
gemeente, de regio, het land
en de wereld speelt.
Daaruit volgt dat één op de
twintig inwoners van Horst aan
de Maas is helemaal niet op de
hoogte van wat er allemaal om
zich heen gebeurt. “Ik volg het
nieuws niet. Nieuws maakt me
verdrietig”, is één van de
reacties. Inderdaad, nieuws
maakt mij ook soms verdrietig,
maar dat mensen daarom maar
geen nieuws meer volgen, vind
ik nog veel triester. Je kop in het
zand steken heeft nog nooit
geholpen. Ik begrijp dat mensen
niet graag dingen lezen of zien
over oorlog, hongersnood en
natuurrampen, maar zijn we het
niet een beetje verschuldigd aan
diegene die het veel slechter
hebben dan wij om in ieder
geval op de hoogte te zijn van
hun leed?
Het nieuws in de HALLO is
gelukkig meestal wat minder
triest van aard. Maar als je door
deze editie bladert, kom je net
zo goed leed tegen. Want vergis
je niet, gekapte bomen en
muggenoverlast (Griendtsveen),
een treinstation waar je niet op
zit te wachten naast je deur
(Grubbenvorst) of een brutale
inbraak of babbeltruc (Sevenum)
kan lokaal een hele hoop
verdriet of zorgen veroorzaken.
Dat is voor ons geen reden om
dit nieuws dan maar niet te
vermelden, want nieuws is
nieuws. Lezers kunnen er natuurlijk wel voor kiezen om alleen de
leuke dingen er uit te pikken.
Dan weet je dat Funpop
20.000 euro heeft gewonnen,
er weer een familie bij is die uit
vier generaties bestaat en dat
zwemvereniging HZPC weer
medailles heeft gewonnen.
Maar écht op de hoogte ben
je niet.

Pastoor Vullinghsplein 14 Sevenum 077 390 37 06
open van woensdag tm zaterdag

Openingsaanbiedingen geldig tm zaterdag 5 maart 2016 op=op Tot ziens!

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
25 februari 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2016

Horst aan de Maas weer winnaar
‘Recycle Award Kunststof’

Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen binnenkort de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing, reinigingsheffing en de WOZ-beschikking. Uitgebreide informatie over uw aanslag
kunt u raadplegen op uw persoonlijke internetpagina op www.horstaandemaas.nl.
WOZ-waarde
De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle
onroerende zaken in de gemeente vast (de
zogenaamde WOZ-waarde). De WOZ-waarde,
zoals vermeld op de aanslag 2016, geldt voor
het belastingjaar 2016 en is gebaseerd op de
waardepeildatum 1 januari 2015.
Persoonlijke internetpagina
Het taxatieverslag van uw woning of bedrijf kunt
u vanaf 29 februari via www.horstaandemaas.nl
raadplegen en downloaden. Op de website
vindt u een verwijzing naar uw persoonlijke
internetpagina (PIP). Op de PIP kunt u het taxatieverslag van uw woning/bedrijf inzien van de
jaren 2014, 2015 en 2016, evenals de aanslag.
Ook kunt u op de PIP digitaal een bezwaarschrift indienen en automatische incasso met
de gemeente regelen. Om deze informatie te
raadplegen logt u in met uw DigiD-code.
Geen acceptgiro
De gemeente stopt met het verzenden van
acceptgirokaarten bij de belastingaanslagen
omdat deze amper nog gebruikt worden. Internetbankieren heeft de plaats ingenomen van
de acceptgirokaart.
Berichtenbox
De gemeente Horst aan de Maas stopt per

1 januari 2016 met het versturen van de aanslagen naar de FINBOX. Hiervoor in de plaats
maken we gebruik van de Berichtenbox van
MijnOverheid.nl. Het aantal FINBOX gebruikers
is sterk afgenomen en de verwachting is dat
dit verder af zal nemen nu een aantal banken
besloten heeft FINBOX niet meer te ondersteunen. Degenen die zich vóór 10 februari aangemeld hebben bij de Berichtenbox ontvangen de
aanslag 2016 in de Berichtenbox. U kunt zich
eenvoudig aanmelden voor de Berichtenbox.
Meer informatie hierover leest u op
www.horstaandemaas.nl/Berichtenbox
Meer informatie?
Op www.horstaandemaas.nl vindt u de meeste
informatie over de gemeentelijke belastingen
en de wet WOZ. Wilt u uw vraag telefonisch
stellen? Telefonisch zijn wij van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 – 17.00 uur bereikbaar
op nummer (077) 477 97 77. Tenslotte kunnen
we u ook verder helpen aan het loket in het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 in Horst).
De loketten zijn open van maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 – 12.00 uur. Omdat de
financiële vakafdeling tijdelijk gehuisvest is in
Grubbenvorst, adviseren wij u eerst telefonisch
contact met de gemeente op te nemen voordat
u met uw vraag naar het loket in het gemeentehuis komt.

Symposium ‘Verbindend Ondernemen’

Sociaal ondernemen in
Horst aan de Maas

Ondernemen om de wereld te verbeteren. Dat verbindt Ard Gerards (Zorg- en Leerbakkerij),
John van Helden (The bird family), Johan Janssen (Van Den Biggelaar Groep), Marieke Claessens (Wienes), Peter Broekmans (Rendiz), Mark Deckers (Brownies & Downies) en Lonneke
Mertens (Vorster Hand).
Zij hebben hart voor hun zaak. Maar zij hebben
ook ‘zaak gemaakt van hun hart’, door sociale aspecten onderdeel te laten zijn van hun
ondernemerschap. Zo zijn er in Horst aan de
Maas nog wel meer voorbeelden te noemen.
De gemeente organiseert, samen met de
themagroep ‘Horst aan de Maas 2020’ van de
Rabobank Horst Venray, een symposium over
sociaal ondernemerschap op donderdag 17
maart aanstaande. Bovengenoemde ondernemers vertellen er hun verhaal aan ondernemers
die er graag meer van willen weten.
Leren van elkaar
Tijdens het Symposium ‘Verbindend Ondernemen’ vertellen deze pioniers niet alleen
hun verhaal. Zij willen ook graag met andere
ondernemers in gesprek over vraagstukken
waar zij zelf tegenaan lopen. Samen met een
aantal ervaringsdeskundigen maken zij de vele
kansen voor (sociale) ondernemers in deze
regio concreet. Zij gaan tijdens een aantal
workshops met de aanwezigen in gesprek over
vragen als ‘Hoe start ik een sociale onderneming’, ‘Met welke regels heb ik te maken’, ‘Wat
kan de gemeente daarin voor mij betekenen?
En niet te vergeten ‘Hoe ziet het verdienmo-

del van een sociale onderneming eruit?’ Een
sociale onderneming is organisatorisch en
economisch zelfstandig en mag dus winst
maken. Maar de financiële doelen staan ten
dienste van de missie: het vergroten van de
maatschappelijke impact.
Interesse
Er blijkt al veel interesse voor het symposium.
Ondernemers staan open voor sociaal ondernemerschap, en willen daar heel graag meer
van weten. Wilt u ook weten welke kansen er in
deze regio zijn voor (sociale) ondernemers of
wat er voor nodig is om als ondernemer de wereld te verbeteren? Het Symposium Verbindend
Ondernemen vindt plaats op 17 maart van
16.00 tot 20.00 uur bij Rabobank Horst Venray,
Spoorweg 2 in Hegelsom. Meer informatie over
het symposium is te vinden op de site van de
gemeente (www.horstaandemaas.nl) en op
de site van de Rabobank (www.rabobank.nl/
horstvenray).
Het Symposium ‘Verbindend Ondernemen’ is
een initiatief van de themagroep ‘Horst aan
de Maas 2020’ waarvan Rabobank Horst
Venray en de Gemeente Horst aan de Maas de
kartrekkers zijn.

Dankzij de inspanningen van de inwoners heeft Horst aan de Maas in 2015 voor de tweede maal
op rij de ‘Recycle Award Kunststof’ gewonnen, omdat we per inwoner de meeste kilo’s kunststof
afval gescheiden hebben. Daardoor mochten onlangs (vrijdag 18 februari) een aantal zwerfafvalvrijwilligers samen met enkele medewerkers op bezoek bij afvalscheider ‘Schönmackers’ in
Kempen.

Nog een podium voor kunstenaars Horst aan de Maas

Ontwerpwedstrijd voor nieuw
relatiegeschenk gemeente
De gemeente biedt creatief talent in de gemeente graag een podium. Enige weken geleden is
de oproep gedaan aan kunstenaars om een ontwerp te maken voor een nieuw staatsieportret
in de raadzaal. We hebben nu een nieuwe wedstrijd: wie ontwerpt een mooi relatiegeschenk
voor de gemeente?
Staatsieportret
Kunstenaars kunnen nog tot 14 maart een ontwerp indienen voor een nieuw staatsieportret
van Koning Willem Alexander. Meer informatie
hierover vindt u op onze website:www.horstaandemaas.nl.
Relatiegeschenk
Daarnaast is de gemeente is op zoek naar een
passend geschenk voor bijzondere gasten of
mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeenschap. We denken
aan een verrassend ontwerp dat representatief
maar ook innovatief is vanwege de vorm, het
materiaal en/of de symboliek. Hiervoor schrijft
de gemeente een ontwerpwedstrijd uit.

Oproep aan kunstenaars
Ben jij een kunstenaar uit de gemeente Horst
aan de Maas? Heb je een goed beeld van de
kwaliteiten van Horst aan de Maas en waarin
we ons onderscheiden? Kun je dit vertalen in
een uniek, bijzonder en innovatief relatiegeschenk?
Meld je aan
Meld je dan vóór 21 maart 2016 aan. Mail je
naam, contactgegevens en discipline naar
gemeente@horstaandemaas.nl (o.v.v. ontwerpwedstrijd relatiegeschenk) of bel 077 - 477 77
77 en geef je gegevens door. Dan nodigen wij
je uit voor een informatiebijeenkomst.

Vloggen, graffiti, tennis en
schatgraven in de PadXpress
Zoals je in de titel kunt lezen staan er in blok 4 van de PadXpress weer activiteiten gepland
waar je niet dagelijks aan deel kunt nemen!
Schatten verstoppen en weer opgraven, maak
je eigen graffiti kunstwerk, leer vloggen en
wordt de nieuwe Enzo Knol, kom gezellig kleuterdansen of behaal je typediploma.
Natuurlijk is er nog meer te doen voor de kinderen uit Horst aan de Maas, kijk dus snel op
www.padxpress.nl

De inschrijvingen zijn al geopend en duren tot
en met 7 maart, maar let op: vol is vol!
Reserveer ook alvast zaterdag 16 april in jullie
agenda, dan zal op het Lambertusplein in Horst
namelijk het PadXpress festival plaatsvinden.
Kinderen mogen gratis deelnemen aan allerlei
(sportieve) activiteiten!

Raadgevend referendum

Huurders Wonen Limburg
Horst besparen het meest

Bezorging stempassen en aanvragen
vervangende stempas
U ontvangt een stempas om overal in Horst aan
de Maas mee te kunnen stemmen. De stempas
toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.
Neem naast uw stempas ook een geldig
identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit
te tonen aan de voorzitter van het stembureau.
Voor het referendum geldt dat het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Uiterlijk in week 10 (vanaf 7 maart 2016)
ontvangt u uw stempas. Heeft u op 16 maart
2016 nog geen stempas ontvangen of bent u
uw stempas kwijt? Vraag dan een vervangende
stempas aan.

De Energy Battle van het Klimaatverbond is afgelopen. Drie teams uit Horst aan de Maas
deden mee aan deze landelijke energiebesparingswedstrijd. De winnaar uit onze gemeente
is het team Huurders van Wonen Limburg. Zij hebben 18,6% elektriciteit en 10,0% gas bespaard. Landelijke won de Gemeente Nijmegen met een besparing van maar liefst 26% op
elektriciteit en 17% op gas.

De burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas maakt voor het op woensdag 6 april
2016 te houden referendum over ‘de wet tot goedkeuring van de Associatie-overeenkomst
tussen de Europese Unie en de Oekraïne’, het volgende bekend:

Schriftelijke aanvragen vervangende stempas
U kunt schriftelijk een vervangende stempas
aanvragen door het aanvraagformulier (J8)
te downloaden via: www.horstaandemaas.nl/
referendum en het formulier uiterlijk vrijdag
1 april 2016 te mailen naar:
gemeente@horstaandemaas.nl.
Persoonlijk aanvragen vervangende
stempas
U kunt ook persoonlijk een vervangend exemplaar aanvragen tijdens de openingstijden (zie
onderaan deze publicatie) van unit burgerzaken
tot dinsdag 5 april, 12.00 uur. Op de dag van
het referendum kunt u dus géén vervangende
stempas meer aanvragen. Mocht u alsnog
uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt u
daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de
nieuwe stempas.
Mogelijkheid om iemand anders voor u te
laten stemmen (volmacht verlenen)
‘Onderhandse volmacht’ door overdracht van
de stempas aan een andere kiezer uit de gemeente Horst aan de Maas
U kunt (na ontvangst van de stempas) tot en
met de dag van de stemming, zelf een andere
kiezer uit de gemeente Horst aan de Maas
machtigen door uw stempas over te dragen.
Hiervoor vult u de achterzijde van uw stempas
in. Vergeet niet een kopie van uw geldige
legitimatiebewijs mee te geven aan de gemachtigde (=degene die voor u gaat stemmen).
Dit dient namelijk overlegd te worden aan de
voorzitter van het stembureau bij het uitbrengen
van de volmachtstem.
‘Schriftelijke volmacht’ aan een andere kiezer
in Nederland
Voor het machtigen van een andere kiezer omdat
u bijv. zelf tijdelijk in het buitenland verblijft in
de periode voor de datum van het referendum.
Hiermee kunt u ook een andere kiezer machtigen

die zijn stem moet uitbrengen in een andere
Nederlandse gemeente. Het formulier (L 8) kunt
u downloaden via: www.horstaandemaas.nl/
referendum en uiterlijk vrijdag 1 april 2016 mailen
naar: gemeente@horstaandemaas.nl. U hoeft
in dit geval geen kopie van uw identiteitsbewijs
digitaal bij te voegen.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de
gemachtigde een ‘geel’ volmachtbewijs. De gemachtigde kan de volmachtstem alleen tegelijk
met zijn/haar eigen stem uitbrengen en mag
niet meer dan twee volmachten aannemen.
Het aanvragen van een schriftelijke volmacht is
alleen van belang als u:
• Iemand anders wilt machtigen die zelf niet in
de gemeente Horst aan de Maas woont.
• Zelf geen identiteitsbewijs heeft en toch
iemand wil machtigen. Er hoeft voor de
aanvraag en bij het uitbrengen van de stem
namelijk geen kopie van het identiteitsbewijs
overlegd te worden.
• In de periode vanaf 7 maart (of eerder) tot en
met de dag van het referendum bijvoorbeeld
op vakantie bent. U bent dan namelijk niet
thuis om uw stempas te ontvangen en tijdig
een onderhandse machtiging aan iemand
te verlenen.

Schriftelijk aanvragen kiezerpas
U kunt schriftelijk een kiezerspas aanvragen
door het aanvraagformulier (K 6) te downloaden
via: www.horstaandemaas.nl/referendum en
dit uiterlijk vrijdag 1 april 2016 te mailen naar:
gemeente@horstaandemaas.nl. Er wordt
u dan een kiezerpas per post toegestuurd,
waarmee u uw stem kunt uitbrengen.
Uw stempas wordt ongeldig verklaard.
Deze dient u zelf te vernietigen.
Mondeling aanvragen kiezerspas
U kunt ook persoonlijk een kiezerspas
aanvragen tijdens de openingstijden (zie
onderaan deze publicatie) van unit burgerzaken
tot dinsdag 5 april, 12.00 uur. U neemt
hiervoor uw stempas mee, deze wordt
vervangen door een kiezerspas.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door team
KCC/Burgerzaken, tel. 077 - 477 97 77.
Openingstijden unit Burgerzaken:
ma: 09.00-20.00 uur, di-vrij: 09.00-12.00 uur.

Uw tuin? Mijn Zorg! Met meer dan
25 jaar ervaring bent u met al uw
tuinwensen hier aan het juiste adres.
Vakkundig en degelijk werk tegen een
prima betaalbaar tarief. Grote of kleine
tuin? Bel: 06 52 62 47 14.

Te huur gemeubileerde woning
aan rand van de Peel (America).
Niet roken, geen huisdieren.
Info 06 83 16 10 81.

Valise Atelier & Natuur. Workshops
en cursussen schilderen, vegetatief
vormgeven en nog veel meer. Voor
grote en kleine groepen zijn er
mogelijkheden om een gezellige
middag te organiseren. Kijk op
vernieuwde!!! www valise.nl

Trap bekleden v.a. € 150,00
incl. tapijt en leggen
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
bel: 06 16 37 45 14.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl

Ook u kunt energie besparen
Deelname aan de Energybattle sluit aan op
het duurzaamheidsbeleid van de gemeente,

Zelf uw stem uitbrengen in een andere
Nederlandse gemeente
Als u uw stem voor het referendum in een
andere Nederlandse gemeente wilt uitbrengen,
dient u een zogenaamde ‘kiezerspas’ aan
te vragen.

Pedicure bij u thuis.
Complete pedicurebehandeling bij
u thuis voor maar € 25. Maximale
behandelingsduur 45 minuten.
Bel voor afspraak: 06 11 88 61 38.
Ambulant Pedicure Dorothé Roeven.

Hof van Kronenberg. FamilierestaurantLimburgse gerechten-1e paasdagmoederdag en vaderdag brunch.
Diverse workshops. 077 390 38 26
www.hofvankronenberg.nl

Ruim boven het gemiddelde
De deelnemers aan de Energy Battle bespaarden in vier maanden tijd gemiddeld 15,5%
elektriciteit en 5% gas. Het team Huurders
Wonen Limburg Horst zat ruim boven dit landelijke gemiddelde. Met het resultaat van de
overige twee teams – Team Gemeente Horst
aan de Maas en Team inwoners Grubbenvorst
– erbij stond de gezamenlijke eindteller op een
besparing van 13,7% elektriciteit en 2,3% gas.
Een mooie prestatie, waarmee Horst aan de
Maas 7e werd in de landelijke competitie. In
totaal deden ruim 50 teams van 18 gemeenten
mee. De winnaars binnen de Gemeente Horst
aan de Maas kregen een Solar Powerbank.

Nette opslagloods te huur.
Buitengebied van Horst 200m2 vloer
opp. en 1000m3 inhoud voorzien van
vrije oprit met roldeur 4 x 4 meter,
zijdeur, parkeerplaats, gas, water,
elektro aanwezig. Ideaal voor ZZPer.
Info 06 43 15 11 50.
Healing crème – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
jeukstillend. Info: www.praktijkgerheg
ger.nl 077 398 55 40. Ook verkrijgbaar
bij natuurwinkels in Horst.

het draagt bij aan het landelijke doel om voor
2020 een flinke energiebesparing te realiseren. De Klimaatverbond Energy Battle is een
energiebesparingswedstrijd waarin deelnemers ervaren dat een gemiddelde besparing van 5 tot 10% realistisch en eenvoudig
haalbaar is.
Enkele tips van de deelnemers:
• Plak aluminiumfolie achter de radiatoren:
hierdoor kaatst de warmte de kamer in.
• Haal onnodige stekkers uit de stopcontacten en laat geen apparaten op stand-by
staan.
• Maak gebruik van LED-lampen deze verbruiken gemiddeld veel minder stroom.
• Kook met de deksel op de kookpan.
• Vervang uw oude CV-ketel door een zuinige
HR-ketel.

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

Meterik
Crommentuynstraat 68
St. Jansstraat 30

Melderslo
Broekhuizerdijk ongenummerd
Broekhuizerdijk 16d
Achter de Pastorie,
kavel 26

Hegelsom
Bosstraat 62

Meerlo
Keuterseweg 4

Grubbenvorst
Wilhelminastraat 2

Sevenum
Piri Reisweg 21
Klassenweg 45
Grubbenvorsterweg 66
Ulfterhoek 4
Past. Vullinghsstraat 10
Molenstraat 10

Horst
Fabrieksstraat 8c

Horst
Wilhelminaplein 11
Sectie T, nr. 37
Sectie O 1184, T 629 en M 3207

- Kookcursus kinderen
- Basiscursus wereldgerechten
(maar dan niet uit een pakje)

- Tapascursus
- Basiscursus 1
- Cursus Italiaans koken
Maar natuurlijk ook voor één
middag/avondje koken met:

Horst aan de Maas
Kennisgeving Notitie
Reikwijdte en Detailniveau voor bestemmingsplan en MER
Railterminal met
Spoorse Aanpassingen
in Greenport Venlo

Bemesten,

kookstudio De Smidse
Vanaf april kun je terecht bij
kookstudio de Smidse voor:

Swolgen
Molenstraat 12
Molenstraat 21
Mgr. Aertsstraat 42
Broekhuizerweg 24

wij staan er klaar voor!
•
•
•
•
•
•

Zoden bemesten/bouwland injecteren met onze Hydro Trikes
Transport van drijfmest met opleggers
Breedstrooier voor vaste mest of compost
Mestmixer aan mobiele kraan
Mestpompen
Magnesiumkalk uit eigen silo (57% N.W. en 19% MgO)

Aan het einde van het jaar willen wij u
graag bedanken voor het vertrouwen
en de goede samenwerking.

AANGEBODEN:
mineralenconcentraat (stikstof-kaliummeststof)
Onder voorwaarden te gebruiken als kunstmestvervanger.
Evt. aanwenden in maïs.

Wij wensen u fijne feestdagen
GEVRAAGD: rundveedrijfmest
en een succesvol 2015!

- Kinderfeestjes
- Vrijgezellenfeestje
- Collega’s
- Vrienden/vriendinnen
www.kookstudiodesmidse.nl

Drabbelsweg 1, 5814 AG Veulen-Venray
0478-581986
www.gebr-reintjes.nl
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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.

Sportzone, nieuwe kansen
Bij een aantal verenigingen en ondernemers is, zoals eerder geschreven een plan in ontwikkeling om tot een concentratie, verbetering en
uitbreiding van sportaccommodaties te komen rond de Kasteelse Bossen.
Eerder hebben we de wethouder al opgeroepen om meer openheid van
zaken te geven, maar intussen is door de werkgroep via de pers een indruk
gegeven van wat de plannen inhouden.
Ambitieuze plannen en waarde
ring voor het initiatief, met daarbij
toch ook wel zorgen hoe men dit
zonder gemeenschapsgeld of
gemeenschapsgaranties wil financie
ren. Maar toch, D66 waardeert
dergelijke initiatieven. Wel moeten we

naar het belang van alle kernen kijken.
Nu volgt dan de tweede ronde. Via
de pers werd eenieder opgeroepen om
mee te denken over de plannen en met
eventuele verbeteringen te komen. Die
kans moet men nu ook nemen, en net
zoals de wethouder meedraait in boven

genoemde werkgroep is het nu ook zaak
om de verenigingen in andere kernen
met dezelfde inzet actief te ondersteu
nen in de uitwerking van hun plannen.
Gelijk speelveld voor alle kernen en
zien dat de plannen van andere kernen
niet door de plannen van de Sportzone
(volledig gesteund door één wethouder)
worden bedreigd. Dan kan ook gezien
worden of de plannen van de Sportzone
aangepast moeten worden om te zorgen
voor gelijke kansen bij andere kernen.
Plannen moeten de gehele gemeente
dienen. Aanpassingen of verbete

ringen zullen er zijn, die het geheel
niet verzwakken, of zelfs versterken
als iets breder wordt gekeken. We
noemen hier het voorbeeld om bv de
Sportzone te verbreden over een iets
groter gebied, met een kern rond de
Kasteelse Bossen met veel buitenactivi
teiten en open recreatie en een tweede
aan de randweg van Horst richting
Sevenum (N556) waar in één gebouw
samengebracht sporthal of zwembad,
voor de diverse binnensporten een cen
traal gelegen makkelijk te ontsluiten
activiteitencentrum wordt gebouwd.

Groot voordeel: het gebouw past
in de omgeving, er is voldoende
ruimte en ideaal te bereiken met het
openbaarvervoer (trein en bus), fiets
of auto en ruimte voor parkeren en
dergelijke. Bovendien is de ontsluiting
eenvoudiger en goedkoper en hoeft
het huidige karakter van de Kasteelse
Bossen niet te worden verstoord.
Gebruik uw ideeën om de voorstellen
verder te optimaliseren, meld ze ons
of de werkgroep.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

De laanbomen in Griendtsveen en de toekomst
Griendtsveen heeft een kenmerkend aangezicht en dat wordt mede
bepaald door de ongeveer 1100 laanbomen, waarvan de meesten rond
1910 in opdracht van de heer van der Griendt zijn aangeplant. Van de
oorspronkelijke laanbomen (dit zijn Amerikaanse eiken en zomereiken) ziet
de gemeente jaarlijks een toename in de uitval. Vallende takken, dood
hout en omvallende bomen leveren veiligheidsrisico’s op en schadeclaims.
Veel bomen zijn na ruim 100 jaar aan het einde van hun bomenleven.
De gemeente laat experts jaarlijks
alle bomen controleren. Een boom kan
er aan de buitenkant nog gezond uit
zien, maar zwamvorming en een scan
kunnen aantonen dat er van binnen al

rotting aanwezig is.
De huidige aanpak komt grofweg
neer op het terugplanten van een jonge
boom tussen de volwassen exemplaren,
het zogenaamde inboeten. Kenmerkend

probleem daarbij is dat jonge bomen
weinig kans krijgen tussen de volwas
sen bomen, zodat er bijvoorbeeld
scheefgroei door een concurrentiestrijd
om licht ontstaat. De gemeente wil
daarnaast samen met de inwoners
bekijken of ze op de goede weg zijn om
het karakteristieke beeld van de lanen
op lange termijn te waarborgen.
In juli 2014 vormde zich een
werkgroep van inwoners, gemeente
en boomexperts en men is aan de
slag gegaan. Hun eindconclusie: voor

een uniform laanbeeld kunnen (delen
van) lanen waarin grote percentages
oorspronkelijke bomen al zijn uitgeval
len of op korte termijn gaan uitvallen,
beter in zijn geheel gerooid worden.
Daarna volgt herplanting met jonge
bomen van allemaal dezelfde leeftijd.
Dit plan is op een dorpsraadvergadering
toegelicht. De gemeenteraad krijgt dit
totale plan binnenkort ter goedkeuring
aangeboden.
Afgelopen maandag 15 februari was
er een bijeenkomst met de gemeente en

vijftig geïnteresseerden. Over één ding
was iedereen het eens: Griendtsveen
met zijn kanalen, bomen en lanen
is een lust voor het oog. Dit moet zo
blijven! Smaken verschillen echter als
het gaat over de beste weg om dit te
bereiken. Als het voorstel er eenmaal
ligt, zullen wij dat beoordelen met
als uitgangspunt dat ook volgende
generaties kunnen genieten van de
kenmerkende structuur.
Janny Hermans,
Essentie

Budgetsubsidies dienen een doel
Als raad zijn we onlangs in gesprek gegaan met de organisaties die
jaarlijks van de gemeente een budgetsubsidie ontvangen. Een subsidie
welke zij ontvangen maar waar vanuit de gemeente ook gericht een doel
aan gekoppeld is en waar ieder jaar door middel van verslagen verantwoording over wordt afgelegd. De bedragen waar het hierover gaat,
variëren, maar in totaal gaat het toch om een kleine 1,5 miljoen euro op
jaarbasis dat uitgegeven wordt aan budgetsubsidies. Het is dan ook goed
om de partijen die het betreft eens te horen maar vooral ook te laten
vertellen wat ze doen en betekenen voor Horst aan de Maas.
In een speeddate hebben we als
raadsleden gesproken met alle

organisaties die jaarlijks een
budgetsubsidie ontvangen.

Achtereenvolgens Kunstencentrum
Jeruzalem, Synthese, BiblioNu,
Vluchtelingenwerk, Bureau Halt,
Kukeleku, ’t Nest, Slachtofferhulp en
BCO onderwijsadvies. Vraag is natuurlijk
wat het je als overheid waard is deze
organisaties te steunen.
Voor het CDA is het van belang
dat met de toegekende subsidies een
zo groot mogelijk maatschappelijk
belang gediend wordt en zoveel
mogelijk inwoners van onze gemeente

Nu al ruime keuze in vlotte
voorjaarsjassen!

Zondag i
28 februar

Barbecue & Gourmet Party Service

en
zijn wij op tot
0
.0
van 13
17.00 uur

kunnen worden ondersteund. Daarom
is het belangrijk om de doelstellingen
(en de resultaten) van de negen
instanties die subsidie ontvangen nog
eens gedegen met elkaar bespreken,
alvorens we voor 2017 opnieuw
budgetsubsidies vaststellen.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service is een uniek en dynamisch
bedrijf, gespecialiseerd in het produceren en vermarkten van barbecue
en gourmet maaltijden. Het bedrijf heeft een sterk seizoen gebonden
karakter. De barbecue activiteiten vinden in hoofdzaak plaats in de
maanden mei t/m september. De gourmet activiteiten daarentegen in
de decembermaand.

Voor de periode mei t/m september en de maand december zijn wij op zoek naar:

REPRESENTATIEVE EN
SERVICEGERICHTE CHAUFFEURS

m/v

• Bezorgen en ophalen van barbecue- of gourmetpakketten bij de klanten
• In het bezit van rijbewijs B en minimaal 1 jaar rij-ervaring

Onze lentemode stroomt al volop binnen!
Komt u ook een kijkje nemen?
Gratis
parker en
voor de
deur!

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

VERKOOPMEDEWERK(ST)ERS
• Het telefonisch aannemen van reserveringen en het verwerken daarvan in ons automatiseringssysteem
• Het verstrekken van telefonische informatie betreffende onze verschillende barbecue- en gourmetmenu’s
Interesse in deze vacatures? Kijk dan op www.a-z.nl/nl/vacatures

Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

T 077 - 467 72 00

E info@a-z.nl

I www.barbecue.nl

en zo 15
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GEPLUKT Ruud Verheggen

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.

Zie je dat nu goed? Een pastoor die aan het koken is? Ja, en hij heeft ook nog eens een gemiddelde werkweek
van zestig tot tachtig uur. Deze week wordt Ruud Verheggen (47) uit Meerlo geplukt.
Een pastoor word je niet zomaar.
De oorsprong is bij Ruud te vinden in
zijn jeugd. “De lessen van de pastoor
bij mij op school voor de eerste
communie waren super. Ik heb hem
vaker gezegd na de les: ‘Dit wil ik later
ook worden’. Ik wist niet eens wat het
beroep precies inhield, maar ik vond
het te gek hoe hij in de klas over het
geloof vertelde. Ik durfde niet meteen
na mijn eerste communie misdienaar te
worden, maar in groep zeven heb ik
mij er toch aan overgegeven.”
De jeugd van Ruud was vrij
normaal. Hij woonde samen met zijn
zus en ouders in Nederweert. “Ik las
graag en speelde met lego. Daarnaast

ging ik natuurlijk naar de basisschool en
sportte ik bij de tafeltennisvereniging
en de turnvereniging. Ik had een slechte
rug, daarom ben ik gaan turnen.”
Ruud komt uit een echt arbeidersgezin.
“Mijn vader onderhield tractoren en
mijn moeder werkte in een klooster.
Op dat moment had ik nog niets met
het beroep pastoor. Wel baden we voor
het eten Onze Vader, maar dat deed
menig familie. Vaak hadden we het
druk met het werk, maar ik hielp thuis
altijd mee. Bij ons was de regel samen
helpen en dan hebben we ook samen
tijd voor elkaar.”
Na de middelbare school is Ruud
naar verschillende scholen gaan

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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8
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

afwisselend en dat maakt het zo mooi.”
Ruud heeft wel een doel wat hij wil
bereiken. “Ik wil dat de parochies hier
in de regio beter gaan samenwerken.
We werken al goed samen, maar dit
moet in de toekomst nog beter. Zoals je
weet lopen de kerkgangers terug.
Samen met de parochies moeten we
gaan kijken hoe we mensen nog meer
kunnen raken door middel van het
geloof. Jongeren gaan steeds minder
naar de kerk. Maar dat betekent niet
dat ze nergens in geloven. Ze doen dit
op een andere manier. We moeten gaan
kijken hoe we de jeugd wel kunnen
prikkelen.”
Elke maand gaat Ruud met tien
andere fervente hobbykoks koken.
“Elke keer bij iemand anders. Een
aantal personen bereidt dan een menu
voor en kookt de hele avond. Dit zijn
echt gezellige avonden en ik kijk er
altijd naar uit.” Het zijn geen simpele
gerechten die ze maken, vertelt de
pastoor. “We doen dit al jaren, dus
iedereen kan wel een aardappel koken.
Het is juist mooi om dan iets speciaals
te doen met de groente of het vlees.
We kiezen vaak gerechten van echte
chefs. Op de volgende kookavond
hebben we bijvoorbeeld zwaardvis.”

MBO-opleidingen voor de leukste beroepen

Helicon MBO Helmond

Info-avond
Woensdag 2 maart
Aanvang 19.30 uur

• Dier en gedrag
• Dier en ondernemen
• Wildparkmanagement, specialisatie
• Dierenartsassistent
• Veehouderij
• Onderzoeker natuur en milieu
• Outdoor en recreatie
• Voeding en kwaliteit
• Voeding en techniek
• Voeding en welzijn
helicon.nl
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kijken. Maar iedere keer toen hij op
de priesterschool kwam, voelde hij
zich thuis. “Op dat moment besloot
ik om deze opleiding te gaan volgen,
het is ontzettend breed. Je krijgt er
bijna alle vakken. Nederlands, filosofie,
muziekles, les waar je leert om voor
de klas te staan en hoe je bijvoorbeeld
preken moet schrijven. Dat maakte de
opleiding ook zo leuk, altijd wat anders.
Met de studiegroep waar ik het langste
bij heb gezeten, ga ik nog steeds mee
om. Om de zes weken zitten we bij
iemand thuis. We komen allemaal
uit Limburg, maar uit verschillende
plaatsen. Van noord tot zuid. Op die
avonden kletsen we gezellig met
elkaar. De gesprekken gaan meestal
nergens over, maar het kan ook ineens
heel serieus zijn.”
Maar wat houdt de taak van een
priester nu in? “Dat is elke dag anders.
Ik moet natuurlijk de kerkmis voor
bereiden. Daarvoor schrijf ik een preek.
Ik verzin ook artikelen voor het parochie
blaadje. Daarnaast bereid ik de lessen
van de eerste communies en vormsels
voor. Dan hebben we het nog niet gehad
over het bidden, wat ik natuurlijk elke
dag doe. Zo ben je zestig tot tachtig uur
per week bezig. Het is veel, maar wel
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Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl
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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
Valentine Nirema Manisha
Leeftijd
14 jaar
Woonplaats Broekhuizenvorst
School
Dendron College
Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik haat het geluid van een vork als
het over een bord gaat. Daar krijg ik
kippenvel van. Ik houd wel van het
geluid van muziek, vooral als er een
lekkere beat in zit. Meestal luister ik
naar pop, hiphop of R&B. Qua artiesten
vind ik Justin Bieber en Beyoncé leuk.
Beyoncé heb ik altijd al leuk gevonden.
Ze is echt een diva en ik vind haar
muziek en stem heel mooi. Oh, en
Rihanna is ook echt geweldig.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een BMW of een Audi denk ik. Dit vind
ik hele mooie auto’s en ze zijn best
stoer. Ik zou kiezen voor een basic
kleur, zoals zwart of zilver en er dan
mee rondrijden naar vrienden of fami
lie om te showen.

Als je getuige zou kunnen zijn van
een gebeurtenis in het verleden,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou wel willen weten hoe mijn
ouders vroeger waren in hun tiener
jaren. Als ik dan iets niet mag, kan
ik zeggen dat zij dat vroeger wel
deden.
Wat is je favoriete
uitgaansgelegenheid in Horst aan de
Maas?
Op zich ga ik niet echt veel uit.
Maar soms ga ik wel eens met
vriendinnen naar een soos hier in
de buurt, bijvoorbeeld in Hegelsom
of Meerlo. Dat is best gezellig. Er is
altijd leuke muziek en we komen veel
bekenden van school tegen. Je bent er
eigenlijk nooit alleen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
De laatste drie maanden op de basis
school zou ik opnieuw willen beleven.
De musical en de vele uitstapjes
met de klas waren heel gezellig.
Ook de afterschoolparty was erg leuk.

aan Valentine
Nirema Manisha

We feestten de hele nacht met elkaar.
Acht jaar hadden we bij elkaar in de
klas gezeten en het was mooi om dat
in die maanden af te sluiten.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Vroeger, toen we nog in Tanzania
woonden, nam mijn moeder me altijd
mee als ze buiten de stad moest gaan
werken. Ik was nog een peuter, dus
kon ze me niet lang alleen laten. We
woonden in de grote randstad aan de
oostkust van Tanzania en daar ben ik
ook geboren. Tot mijn vierde hebben
we daar gewoond en toen zijn we
verhuisd naar Nederland.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
See You Again van Wiz Khalifa en
Charlie Puth vind ik heel mooi.
Dit liedje hebben ze geschreven toen
Paul Walker overleed. Als je goed
naar de tekst luistert, heeft het echt
een diepere betekenis. Het heeft een
boodschap voor veel mensen denk ik.
Dat vind ik erg mooi.

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

Neon party bij OJC Phoenix
In Hegelsom organiseerde Shift Four op zaterdagavond 20 februari een neon party voor de jeugd. De
neon party vond plaats bij OJC Phoenix. Dj Buurman & Buurman verzorgde deze avond de muziek.
De jeugd werd aangeraden een wit T-shirt aan te trekken en er waren neonstiften aanwezig
waarmee ze zichzelf en hun kleding konden versieren. Shift Four # is een uitgaansgelegenheid voor
jongeren van ongeveer 13 tot 15 jaar. Iedere twee weken wordt er een activiteit georganiseerd van
19.00 tot 00.00 uur.

Stad of dorp?
Als je kind bent, is het denk ik beter als
je opgroeit in een rustig dorp. Maar als
ik later groot ben en ergens ga samen
wonen, dan zou ik wel in een stad gaan
wonen. Een nadeel van een klein dorp
als Broekhuizenvorst vind ik dat er niet
eens winkels zijn. Je moet verder reizen
voor een supermarkt of kledingwinkel.
Maar in een groter dorp zoals Horst is
wel alles dichtbij.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Ik ben best ijdel, dus zou het super chill
zijn als er een spray zou bestaan waar
door je haar en make-up meteen goed
zit. Als je je bijvoorbeeld ’s ochtends
verslaapt, zou het handig zijn als het in
een paar tellen gedaan zou zijn.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik ben zelf al in een ander land en
andere cultuur geboren dan Nederland,
namelijk Tanzania. Dat vind ik al een
heel leuk land en leuke cultuur. Iets
anders hoeft voor mij niet. De mensen
zijn er over het algemeen heel open en
vrijgevig. Er woont nog veel familie van
ons en we willen graag nog een keer
terug. Het lekkere weer en dichtbij het
strand zijn mis ik wel.
Wat is jouw stopwoordje?
Eigenlijk heb ik niet echt één stop
woordje. Het is meestal een reeks van
woorden achter elkaar die nergens op
slaan. Vaak is mijn reactie sarcastisch
of bijdehand. Bijvoorbeeld wanneer
iemand iets zegt wat al overduidelijk is.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Het was niet echt een grote beslissing.
Maar op school was er een vergadering
voor alle klassenvertegenwoordigers en
de klassenvertegenwoordiger van mijn
klas is niet zo spraakzaam, dus vroeg hij
of ik mee wou. Ik hoefde niet lang na
te denken. Als hij niet zo goed uit zijn
woorden komt en ik wel, is het niet zo’n
grote moeite om dat voor hem te doen.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Geschiedenis en gym vind ik het leukst.
Het zijn eigenlijk twee heel verschil
lende vakken. Geschiedenis vind ik
heel interessant en gym vind ik leuk
omdat ik best sportief ben. Duits vind ik
helemaal niet leuk. Niet omdat ik het
moeilijk vind, maar het is gewoon een
vervelende taal. Met die gekke Ringel-s
en het gedoe op welke letter nou een
umlaut moet.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Kerstmis vind ik altijd heel leuk en de
dag dat de zomer begint. Kerst is altijd
super gezellig met familie en kennissen.
En als de zomer begint, ben ik blij om
het mooie weer en ga ik veel met vrien
dinnen afspreken, logeren en zwemmen.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Mijn moeder, want iedereen houdt wel
van haar. Ik vind mijn moeder een heel
vastberaden vrouw. Ze geeft me altijd
goed advies en is er altijd voor me.
Ze helpt me ook overal mee als ik het
vraag. Daar ben ik heel blij mee. Ik lijk
het meest op haar, maar eerst zag ik
het zelf nooit. Ook mijn vrijgevigheid
heb ik van haar.

Charme
De echte carnaval is nog
maar net achter de rug en het
volgende carnavalsfeestje
staat alweer voor de deur. Hoe
kan het toch dat mensen zo
verlangen naar iets wat net
geweest is?
Even bijkomen is er voor
deze mensen niet bij.
Halfvastenbal vindt bijvoorbeeld
komend weekend plaats in
Hegelsom. Om (zoals de naam
het al zegt) te ‘vieren’ dat ‘we’
op de helft zijn van het vasten.
Nou, ik ken weinig mensen die
daadwerkelijk vasten.
De meerderheid lift mee op dit
fenomeen om de feesten die
erbij horen mee te maken.
Persoonlijk snap ik niet waarom
de helft van het vasten gevierd
moet worden. Er bestaat toch
ook geen ‘twee-vijfdevastenbal’?
Dat is hetzelfde met
zomercarnaval. Iets wat in Horst
en omstreken erg aan het
groeien is. Midden in de zomer
wordt dan carnaval gevierd. Leuk
idee, maar laten we ons ook
eens aan de tradities houden.
We gaan toch ook geen eieren
verstoppen in de herfst of een
kerstdiner organiseren midden in
de lente? En zo hoort bier
drinken totdat je erbij neervalt
onder het genot van
carnavalsschlagers, niet in de
zomer thuis.
Natuurlijk hou ik ook van
carnaval en alles wat daar bij
hoort. Maar om nu 2 weken na
de carnaval alweer carnaval te
gaan vieren, nee. Daarmee zou
voor mij het speciale randje van
carnaval verdwijnen. Het
verlangen en het aftellen naar
carnaval is dan niet meer nodig
en dat zou de charme van
carnaval voor mij helemaal
verpesten.
Laten we eens naar een van
de bekendste carnavalsnummers
luisteren: ‘Want euver ein joar,
zien weej weer beejein.’ Juist,
gewoon een jaartje wachten. En
dus niet 2 weken…
Liefs,
Anne
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Eric van Kempen nieuwe voorzitter
Businessclub Wittenhorst
Eric van Kempen volgt Albert Vermeulen op als voorzitter van netwerkplatform Businessclub Wittenhorst van
voetbalvereniging RKSV Wittenhorst in Horst.

de club meer dan dertig aangesloten
bedrijven. Er worden in samenwerking
met commerciële afdeling van RKSV
Wittenhorst diverse netwerkactiviteiten
georganiseerd en de club breidt steeds
verder uit.

Aanzienlijk deel naar
jeugdafdeling
“Voor mij is het nu het juiste
moment om het stokje over te
dragen”, aldus Albert Vermeulen.
Eric van Kempen neemt deze rol
over. Eric van Kempen: “Ruim een
jaar geleden ben ik toegetreden
tot de businessclub en ben verrast

door de snelle ontwikkeling die
wordt doorgemaakt. Ik zie een mooi
netwerkplatform ontstaan, met heel
veel toekomstperspectief.” De vraag
om het stokje van Albert Vermeulen
over te nemen kwam wellicht wat
onverwachts, maar dat maakt het
enthousiasme er niet minder om.
Van Kempen: “Een goede basis is door
Albert en het bestuur reeds gelegd,
hier kunnen we op verder bouwen.
Ik zie het als een enorme uitdaging om
de businessclub verder uit te breiden
en zodoende ook een maatschappelijke
rol te vervullen, door zowel financiële
als adviserende ondersteuning te
bieden aan de voetbalclub.”

De Liertoeleverancier
B.V. is technisch
B-E De Lier B.V. is technisch toeleverancier in de (glas)tuinbouw en behoort met haar
B-E
jarenDe Lier B.V.B-E
is technisch
in de (gla
lange ervaring tot de top van leveranciers op het gebied van water, elektro, automatisering,
lange ervaring tot
de top
van leveranciers
het van
geb
lange
ervaring
tot deoptop
energie en milieu. B-E De Lier B.V. heeft verschillende locaties in binnen- en buitenland
energie
en en milieu.
B-E
De
Lier
B.V.
heeft
verschillend
energie en milieu. B-E De Li
maakt deel uit van de Codema Systems Group. De Codema Systems Group bestaat maakt
uit vierdeel uit van de Codema Systems Group. De C
maakt deel uit
van B-E
de De
Code
afzonderlijke ondernemingen, te weten B-E De Lier B.V., Hawe Systems Europe B.V.,
afzonderlijke
SDF
ondernemingen,
te weten
Lier
Tuinbouwautomatisering en Wevab B.V. Al deze bedrijven zijn sterk actief in de glastuinTuinbouwautomatisering
en Wevab
B.V. Al deze bed
afzonderlijke
onderneminge
bouw en hebben een eigen specialiteit met als doel de klant zoveel mogelijk te ontzorgen.
bouw en hebben
een eigen specialiteit met als doel
Tuinbouwautomatisering
en

bouw
en hebben
een eigencos
Ter versterking van ons team in Kronenberg zijn wij op zoek naar enthousiaste
Ter
collega’s
van
ons de
team
functies
intoeleverancier
Kronenberg
van:
zijn
wij
op zoek
naar enthousiaste
B-Eversterking
De Lier
B.V.
isvoor
technisch
in de
(glas)tuinbouw

Om nog beter aan de wensen en
de behoefte van haar sponsors te
voldoen, is door RKSV Wittenhorst
ruim twee jaar geleden de Stichting
Businessclub Wittenhorst opgericht.
Afgelopen jaren was Albert
Vermeulen één van de
initiatiefnemers en vervulde tot nu
ook de functie van voorzitter van dit

en behoort met haar jarenlange ervaring tot de top van leveranciers
Commercieel medewerker
Calculator
Verkoper Elektrotechnisch
Commercieel
Watertechnisch
Calculator
Ter
versterking
van elektro,
ons
team
inmedewerker
Kronenberg
wij op zoek
op het
gebied van water,
automatisering,
energie zijn
en milieu.
binnendienst/
elektrotechniek buitendienst
service monteurbinnendienst/ monteur elektrotechniek
B-E
De
Lier
B.V.
heeft
verschillende
locaties
in
binnenen
buitencalculator
elektrofinancieel te
(40 uur per week) elektro (40 uur per week)
calculator elektro
(40 uur per week)
(40 uur per week)
doel
om Wittenhorst
land(40
en uur
maakt
uit van de Codema
Systems
De Codema
Verkoper
Commercieel
(40 uur per week)
perdeel
week)
(40 uur
per week)Group.medewerker
ondersteunen, maar vooral ook te
“Al jaren ben ik in diverse functies
Systems Group bestaat uit vier afzonderlijkebinnendienst/
ondernemingen,
Wat ga je doen:
Wat ga je doen:buitendienst
Wat ga je doen:
Wat ga je doen:
Wat ga je doen:
Wat ga je doen:
Wat ga je doen:
Wat ga je doen:
adviseren
over
de
besteding
van
de
betrokken
RKSV
en
te
weten
B-E
De
Lier
B.V.,
Hawe
Systems
Europe
B.V.,
SDF
TuinAlsbij
verkoper
hebWittenhorst
je bij ons een uitdagenAls
verkoper
heb
je
bij
ons
een
uitdagenHet installeren, onderhouden
en het ver-medewerker
Je
bent onder
andere verantwoordelijk
Als commercieel medewerker binnendienst/ Je bent onder andere verantwoordelijk
Als commercieel
binnendienst/
In de functie
van
Watertechnisch
monteur
elektro
calculator
elektro
(
de
en
zelfstandige
baan
en
ben
je
(omzet)
de
en
zelfstandige
baan
en
ben
je
(omzet)
Calculator
behandel
je
zowel
commerciële
Calculator
behandel
je
zowel
commerciële
lenen
van
service
t.b.v.
onze
computer
en
voor
het
calculeren
en
engineeren
van
de
voor
het
calculeren
installeer,
repareer en onderhoud
je instal- en engineeren van de
lever ik ook mijn bijdrage als sponsor. sponsorinkomsten. Speerpunt is onder
bouwautomatisering
en
Wevab
B.V.
Al
deze
bedrijven
zijn
sterk
verantwoordelijk. Je bent onder andere
verantwoordelijk.
Je bent
onder
andere van onze
als technische vragen van de klant. Je
als technische
de
klant.
Je
elektro
installaties
klanten. vragen van
systemen en elektrotechnische
installaties,
systemen
en
elektrotechnische
installaties
laties op watertechnisch gebied. Je bent
(40
uur
per
week)
(40
uur
per
week)
verantwoordelijk
voor: collegaverantwoordelijk
datverantwoordelijk
een aanzienlijk
deel
bentandere
onder andere
voor:
bent
onder andere
verantwoordelijk
voor:
Samen met
een aantal
actief
in devoor:
glastuinbouw en
hebben
een
eigen specialiteit
als
alsmede voor het vertalen
van klantwensen
alsmede
voor
het
vertalen van klantwense
verantwoordelijk
voor een
goedemet
maatvoe• Het opnemen en verkopen van
• Het opnemen en verkopen
van
• Het vertalen van de klantwensen naar een naar een technisch ontwerp.
• Het vertalen van de klantwensen
een en naar
Jouw profiel:
een technisch
ring van hetnaar
product
rapporteert
aan de ontwerp.
doel
de
klant
zoveel
mogelijk
te
ontzorgen.
besteed
dient
te
worden
aan
de
ondernemers
we
op zoek naar technisch
elektrowaren
technische
installaties
elektro
technische
installaties
ontwerp, welke je middels een
welke
middels een
Wat vervolgens
ga je doen: • Je bent in het bezit vantechnisch
Het technisch ontwerp dient
minimaal ontwerp,
MBO
Het technisch ontwerp dient vervolgens
Wat ga
Wat ga
jejedoen:
projectleider.

Verkoper
buitendienst
elektro
netwerkplatform. Albert Vermeulen:
(40 uur per week)

• Het onderhouden
nauwede
contacten
een mogelijkheid
om van
onder
vlag
met onze klanten en het voorzien van
verantwoorde
in technisch
van Wittenhorst
eenadviezen
sterke
en commercieel opzicht
netwerkclub
op te richten.
Met van
als
• Het opbouwen
en onderhouden

•Als
Het
onderhouden
vanjenauwe
contacten
(prijs)
calculatie verwerkt
tot een
offerte middels een calculatie met
(prijs) calculatie verwerkt tot een offerte middels een calculatie met prijzen verwerk
werk-/denkniveau;
prijzen
verwerkt
jeugdafdeling
van
Wittenhorst.”
verkoper
heb
bij ons
een uitdagenAls commercieel
medewerker binnendienst/ Je bent
van
• Het engineeren en calculeren van
Het engineeren
van
te worden tot een offerte.met onze klanten en•het
Je voorzien
kunt tekeningen
en• schema’s
lezen; en calculeren
te worden tot een offerte.
Jouw profiel:
deverantwoorde
en zelfstandige
baan
enervaring
ben jein(omzet)
behandel
je zowel commerciële
voor het
elektroInmiddels
technische installaties
technische
installaties
adviezen
in technisch
heeft de Businessclub
• Praktische
deelektro
tuinbouw
isCalculator
• Je bent in het bezit van minimaal MBO
• Het intern onderhouden van de ontacten Jouw profiel:
• Het intern onderhouden
van de ontacten
en commercieel opzicht
verantwoordelijk.
Je
eenbent
pre; onder andere
Jouwde
profiel:
als technische
vragen van
klant. Je
systeme
werk-/denkniveau;
haar
bestaansrecht
bewezen
en
telt
met de andere calculatoren en verkopers. • Je hebt MBO+/HBO werk-/denkniveau
met
andere calculatoren
en tekeningen
verkopers. lezen
• Het opbouwenen
en onderhouden
van kennis van
•voor:
Je hebt goede
dede
Neder• Je en
hebt MBO+/HBO
werk-/denkniveau en
Je kunt
verantwoordelijk
bent •onder
andere
verantwoordelijk
voor:
alsmede
een klanten netwerk
een
klanten
netwerk
landse en Duitse taal in woord en
bent in het bezit van elektro opleiding
bent in het bezit van elektro opleiding
interpreteren;
Het
opnemen
envisie,
verkopen
vertalen
van de klantwensen
naar een naar een
Jouw profiel:
• Het uitdragen van de visie, strategie
uitdragen
strategie van Jouw profiel: • Het
of hebt ruime ervaring••inHet
deze
richting;van de
geschrift;
hebt ruime
• Praktische ervaring in de of
tuinbouw
is ervaring in deze richting;
• Je bent in het bezit van HBO werk-/
Je bent in het bezit
van HBO werk-/
en unieke meerwaarde van B-E De Lier
uniekevan
meerwaarde
vanbent
B-Eflexibel,
De Lier durft•verantwoordelijkelektro
technische
installaties
• Je
• Je hebt ervaring met heten
maken
• Je hebt
het maken
technisch
je ervaring
middelsmeteen
Hetvantech
een pre; ontwerp, welke
denkniveau;
denkniveau;
• Het intern onderhouden van de
• Het calculaties;
intern onderhouden
vantedenemen en bent taakgericht;
complexe (project/product)
heid
complexe
calculaties;
• Je hebt
goede kennis
van
de tot (project/product)
•
Het
onderhouden
van
nauwe
contacten
(prijs)
calculatie
verwerkt
een
offerte
middels
• Je hebt ervaring met het maken van
• Jeenhebt
ervaring met het maken van
contacten met de andere calculatoren
contacten met de andere
calculatoren
• Je bent
bereid tot reizen
verblijven
• Je beschikt over goede communicatieve
Je beschikt
en Duitse• taal
in woordover
en goede communicatieve
met
onze
klantenin en
hetenvoorzien
van (project/product)
• Het Nederlandse
engineeren
en calculeren
van
complexe (project/product) calculaties;
complexe
calculaties;
te worde
en andere verkopers.
verkopers.
binnenbuitenland;
en sociale vaardigheden,en
jeandere
bent
zelf
en sociale vaardigheden,
je bent
zelf
geschrift;
• Praktische ervaring in de elektrotech•enPraktische
in de elektrotechelektro
technische
installaties
standig, flexibel en kan jeverantwoorde
goed in de
• Na een inwerkperiode
eventueleervaring
standig, flexibel en kan je goed in de
adviezen
in
technisch
•
Je
bent
flexibel,
durft
verantwoordelijk(40profiel:
uur per week)
niek en tuinbouw is een pre;
niekom
enmee
tuinbouw
is een pre;
Jouw profiel:
Jouw
scholing
ben
je
bent
bereid
te
klant inleven;
klant
inleven;
heid
te nemen
en bent taakgericht;
• Het van
intern
onderhouden
van de ontacten Jouw pr
en commercieel
opzicht
• Je hebt goede kennis van de Duitse en
Je hebt
de Duitse en
• Je bent in het bezit van HBO werk-/
• Je bent
HBO werk-/
draaien
in onze service• poule
• Goede kennis van de Duitse
taal in
is het
een bezit van
• Goede
kennis van de Duitse taal is een
. goede kennis
• Je
bereid calculatoren
tot reizen
en overnachVoetbalvereniging Sporting ST organiseert op
zondag 28 februari een winterwandeling.
Deelnemers
kunnen
met
debent
andere
en verkopers.
• denkniveau;
Het
opbouwen
en onderhouden van
Engelse taal in woord en
geschrift;
Engelse taal in woord
en
geschrift;
• Je taal
heb
denkniveau;
must, goede kennis van
de
Engelse
taal
must,
goede
kennis van de Engelse
tingen
voor
binnenen
buitenlandse
Wat
ga
je
doen:
•
Je
bent
commercieel
ingesteld
en
beschikt
•
Je
bent
commercieel
ingesteld
en
beschikt
• Je hebt ervaring
met het verkopen
van Kerkebos in Swolgen.
• Je
hebtklanten
ervaring met
het verkopen van
is een voordeel;
is een voordeel;
een
netwerk
kiezen uit het lopen van 5 of 9 kilometer. Het startpunt
is sportpark
MFA
bent i
projecten.
Je
bent
onder
andere
verantwoordelijk
voor
het
intern
begeleiden
van
de
toegewezen
over goede communicatieve en sociale
over
goede
communicatieve
en
sociale
(complexe) projecten;
(complexe)
projecten;
• Ervaring met AutoCAD•is Het
een pré.
• Ervaring met AutoCAD is een pré.
Jouw
profiel:
uitdragen invan
de visie, strategie
of heb
vaardigheden, je bent zelfstandig,
vaardigheden,
je bent
zelfstandig,
• Praktische ervaring in de electrotechniek
•projecten
Praktische ervaring
electrotechniek
in zoweldebinnenals buitenland.
Hierbij
waarborg
je een goede planning
• Jetaakgericht
bent in en
hetje bezit
van HBO werk-/
entuinbouw
uniekeismeerwaarde
van B-E De flexibel,
Lier proactief,
flexibel, proactief, taakgericht en je kan
kan
• Je heb
en tuinbouw is een pre;
en
een pre;
gedurende
de
gehele
looptijd
van
het
project.
Tevens
begeleid
je
de
uitvoerende
de
Tienrayse
en
Swolgense
bossen.
Swolgen.• De
vereniging
vindt
het
Met de wandeling wil de
je goed in de klant inleven.
je goed in de klant
inleven.
Je hebt goede kennis van de Duitse en
•• Je
hebtintern
goede kennis
van de Duitse
en de
denkniveau;
Het
onderhouden
van
compl
projectmonteurs
je projecten op. Naast een stuk werkvoorbereiding en protaal er
in woord
en geschrift;
Engelse taal in woorden
en lever
geschrift;
Inschrijving kan nog op de dag zelf.
belangrijk Engelse
dat dat
gezamenlijk
fusieclub een bijdrage leveren aan
• Je hebt ervaring met het maken van
contacten
met
de
andere
calculatoren
•
Je
bes
Ons
aanbod:
Geïnteresseerd
in
Ons
een
aanbod:
van
deze
functies?
• Je hebt er geen bezwaar tegen om voor
•jectleiding,
Je hebt er geen
bezwaar
voor met het engineeren van de systemen en elektrotechhoud
je jetegen
ookom
bezig
(project/product)
calculaties;
Vertrek
is tussen
09.30 en
gewerkt wordt
aan
de leefbaarheid
en
verkopers.
een goede verstandhouding tussen
uitdagende
en afwisselende
functie binnen een groeiende,
ge-andere
Stuur
dan een
korte
brief
• Een
of uitdagende
e-mailvan
metcomplexe
en
je CV
afwisselende
aan B-E
Denaar
functie
Lier, een
Simonsstraat
binnen
een
33A,
groeiende, ge- en soc
projecten
een bezoek
te brengen aan het • Een
projecten
een bezoek
tealsmede
brengen
aanvoor
het het
nische
installaties,
vertalen
klantwensen
technisch
buitenland;
•Lievaart,
Praktische
ervaring
in deeigen
elektrotechen uur.
dynamische onderneming waarin eigen initiatief, creativiteit
5976 NW Kronenberg, t.a.v.
zonde
Daphne
en dynamische
of
onderneming
vacature@codemasystemsgroup.
waarin
initiatief, creativiteit
standi
10.30
van beide• buitenland;
dorpen. De route gaat door zonde
de inwoners van Tienray en
Je beschikt over goede communicatieve
•ontwerp.
Je beschikt over goede
en flexibiliteit in hoge mate op prijs wordt gesteld;
comcommunicatieve
.
en flexibiliteitniek
in hoge
op prijsiswordt
en mate
tuinbouw
een gesteld;
pre;
Jouw
profiel:
klant i
en sociale vaardigheden, je bent zelfsociale vaardigheden,
je bent
• Een prettige werksfeer in klein teamverband, met uitgebreide en
mogelijkheden
Je kunt
ookzelftelefonisch
• Een
contact
prettige
opnemen
werksfeer
onderin077-3999266.
klein teamverband, met uitgebreide mogelijkheden
• Je ontwikkeling;
hebt
goede kennis van de Duitse en
•Jouw
Je bent
in het
bezitmeer
vaninformatie
HBO werk-/
profiel:
standig, flexibel, proactief, taakgericht
standig,
flexibel,
proactief,
taakgericht
• Goede
voor persoonlijke ontwikkeling;
Voor
over
voor
hetpersoonlijke
bedrijf of deze
functie kun je een kijkje nemen op
Engelse
taal
in
woord
en geschrift;
en je kan je goed in de klant inleven.
kan je MBO+/HBO
goed in onze
de klant
inleven.
• endenkniveau;
Jeje hebt
werken denkniveau
en bent
in het
bezit
van elektro-opleiding
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
website;
www.b-edelier.com
• Goede primaire
en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
must,

Ter versterking van ons team in Kronenberg
zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega
voor de functies van:

Winterwandeling Sporting

Bronzen medaille voor
Cas Verstegen

Door: zwemvereniging HZPC Horst
De Speedo Jaargangwedstrijden werden zaterdag 20 februari en zondag 21 februari gezwommen in Leiden.
De Speedo Jaargangwedstrijden zijn Nederlandse Kampioenschappen zwemmen voor meisjes en jongens van
9 tot en met 12 jaar oud. Namens HZPC waren er vier deelnemers: Cas Verstegen, Tijn van Kuijk, Lars Hagens en
Danee Verstegen.
Ondanks de zenuwen werd er
goed gezwommen. De vier
zwemmers gingen allemaal met één
of meer persoonlijke records naar
huis. Danee Verstegen, het enige
meisje van de groep, mocht aan de
start komen op de 50 meter
vlinderslag. Zij werd hierop 17e in
haar leeftijdscategorie meisjes
minioren 4. Dit was voor haar een
mooie prestatie, maar vooral een
mooie ervaring als eerste start op een
Nederlands Kampioenschap.
Lars Hagens kwam uit in de leef
tijdscategorie jongens minioren 4. Hij
kwam aan de start op de 100 meter

schoolslag. Ondanks dat hij zijn per
soonlijke record een maand geleden al
verbeterde, scherpte hij zijn persoonlijk
record nu wederom aan. In het klas
sement was Lars terug te vinden op de
11e plaats.
Cas Verstegen en Tijn van
Kuijk zwommen beide in de
leeftijdscategorie jongens minioren
5. De meest bijzondere afstand was
toch wel de 100 meter schoolslag.
Hierop nam Cas, in een persoonlijk
record, een bronzen medaille mee
naar huis. Ook Tijn zwom op deze
afstand een persoonlijk record en
werd 4e. De grootste verbetering

werd door deze twee jongens
gezwommen op de 100 meter
wisselslag. Cas zwom een persoonlijk
record van 5 seconden en Tijn
verbeterde zijn persoonlijk record
met 6 seconden. De jongens werden
hierop respectievelijk 4e en 6e van
Nederland in hun leeftijdscategorie.
Cas kwam verder nog in actie op de
100 meter rugcrawl (8e in persoonlijk
record), 100 meter vrijeslag (7e in
een persoonlijk record) en op de
50 meter vlinderslag (11e). Tijn
zwom de 100 meter vrijeslag (14e)
en de 100 meter rugcrawl (5e in
persoonlijk record).
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Secretaresse

Jouw profiel:
• Je hebt MBO werk- en denkniveau;
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, je bent
zelfstandig en flexibel;
• Goede kennis van de Duitse taal is een must;
• Je hebt veel ervaring met Word en Excel.

Ons aanbod: een uitdagende en afwisselende functie binnenB-E
een groeiende
De Lier en
B.V. is technisch
gezonde onderneming waarin initiatief, creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs
lange
ervaring
wordt gesteld. Met een prettige werksfeer in teamverband en goede primaire en tot de top van
secundaire arbeidsvoorwaarden zul je bij B-E De Lier B.V. al snel
thuis voelen.
energie
en milieu. B-E De Li

deel
uit van de Code
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een korte brief ofmaakt
e-mail met
je C.V.
aan B-E De Lier B.V., Simonsstraat 33A, 5976 NW Kronenberg
afzonderlijke onderneminge
t.a.v. Werner van Mullekom, of vacature@codemasystemsgroup.com
Je kunt ook telefonisch contact opnemen onder 077-3999266.Tuinbouwautomatisering en
Voor meer informatie over het bedrijf of deze functie kun je een
kijkje nemen
op
bouw
en hebben
een eigen s
onze website; www.codemasystemsgroup.com

Ter versterking van ons team in Kronenberg zijn wij op zoek
Verkoper

B-E De Lier B.V. is technisch

Commercieel
lange medewerker
ervaring tot de top van
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Wittenhorst kan thuis nooit
winnen van SV Meerssen
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKSV Wittenhorst
Na de mooie overwinningen in de laatste weken had voetbalvereniging RKSV Wittenhorst uit Horst op zondag
21 februari hoge verwachtingen tegen het sterke en solide SV Meerssen uit Meerssen. Met de wetenschap dat
Wittenhorst nog nooit thuis van deze ploeg had gewonnen warde de sceptici in de meerderheid.
voor de pauze niet te boven.
De wedstrijd begon met een iets
sterker aan de bal opererende SV Meers
Na de pauze probeerde Meerssen
de zaken definitief te beslissen. Met
sen. Beide teams konden nog weinig
veel pressie werd even aangezet, maar
voor gevaar zorgen. Daarom was de
ook dit leverde niks op. Wittenhorst
24e minuut, toen de bezoekers
kwam keurig terug en vocht voor
scoorden, een onverwacht ogenblik.
Dit doelpunt werd eigenlijk weggegeven een gelijkspel. Het veldoverwicht
zorgde ervoor dat er af en toe gevaar
doordat bij een aarzelend optreden de
werd gesticht. Enkele hachelijke
bal voor de voeten kwam van Dean
Kalis. Deze passeerde doelman Sjors Witt momenten leverde voor de ploeg geen
rendement op.
en de stand was 0-1.
Deze tegenvaller kwam Wittenhorst
Het tweede ongelukkige moment

kwam 10 minuten voor tijd. Uit een
hoge voorzet kon invaller Jasper
Moonen door goed door te zetten met
een beetje geluk het tweede doel
punt scoren en daarmee was de strijd
gestreden.
Wittenhorst moest met alle goede
bedoelingen, zonder de geblesseerde
Rob Zanders en de door ziekte gevelde
Spee, het hoofd buigen. SV Meerssen
was koelbloediger en dat was dan het
verschil van deze middag.

SV Oxalis pakt belangrijk
punt tegen HBSV
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Korfbalvereniging HBSV 1 uit Hout-Blerick stond zondag 21 februari op het programma voor de dames van
korfbalvereniging SV Oxalis uit Sevenum. De wedstrijd werd gespeeld bij HBSV. SV Oxalis wist dat het een lastige pot
ging worden gezien de vorige wedstrijd. Vol goede moed en met een goede voorbereiding liep SV Oxalis de
kleedkamer uit.
Het eerste doelpunt viel aan de
kant van HBSV. Maar Oxalis had hier al
gauw een antwoord op. SV Oxalis
wilde het snelle spel van HBSV niet
overnemen omdat de dames lekker
hun eigen spel wilden spelen.
Oxalis nam vanaf de 1-1 het heft dan
ook in handen en kwam op 1-3
voorsprong. Het ging gelijk op in deze
fase: wanneer HBSV de
aansluitingstreffer binnen schoot was
het Oxalis die de marge weer op 2

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

bracht. Hierdoor had Oxalis een kleine
voorsprong van 4-6 bij de rust.

Punten delen
Na de rust pakte Oxalis na 10
minuten drie punten voorsprong
wat een kanteling in de wedstrijd
had kunnen betekenen. Maar HBSV
boog deze achterstand om in een 9-8
voorsprong. Het was nu aan Oxalis
om de rug weer te rechten en de
schouders er weer onder te zetten.

zondag 28 februari

MAX VAN
DEN BURG

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Biedt zich aan poetshulp.
Tel 06 13 93 39 24.
Lifestylecoach gevraagd.
Welzijnspraktijk Pluk de dag is op
zoek naar leuke collega’s die opgeleid
willen worden tot lifestylecoach/
fitcoach en of welzijnscoach.
Partime en fulltime mogelijk.
info@welzijnspraktijkplukdedag.nl

Meer informatie? Kijk op
onze website: www.kukeleku.com

Na een mooie actie kwam Bo Cuppen
vrij door en de 9-9 stond op het
scorebord. Met nog vijf minuten op
de klok gingen beide ploegen voor
de volle winst. Oxalis kon echter niet
voorkomen dat het felle HBSV weer
de voorsprong nam. Maar Oxalis
werkte met nog twee minuten op
de klok ook deze achterstand weg.
Hierdoor moesten de punten wel
gedeeld worden. De eindstand
werd 10-10.

Rommelmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22, zo 6 mrt 9-15.30
www.hh-marktkramen.nl of
06 25 05 18 94.
Uw motorfiets weer topfit.
Het nieuwe motorseizoen staat
weer voor de deur! Wij maken uw
motorfiets weer topfit, al vanaf
€ 135,-. Bel ons voor het maken
van een afspraak op: 077 351 15 41
www.roefsmotortrading.nl Maasbree.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Kleding € 0,99. Meer dan 1250
broeken, rokken, blouses en jassen
enz. Alle kleding voor € 0,99. Wij
ruimen op en u profiteert. Tot 6 maart.
Twedde Kans Meterik Speulhofsbaan 7A.

Gevraagd 1of 2 kittens.
Liefst mannetjes. Leeftijd tot 12
weken. Tel. 06 25 12 39 42.

Wie kan alleenstaande werkende vrouw
zonder kinderen aan woonruimte
helpen? Tel. 06 13 43 95 32.

De Merels pakt wist
tegen koploper
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging de Merels
Na de afgelopen twee wedstrijden verloren te hebben, speelde korfbalvereniging de Merels 1 uit Melderlso zondag 21 februari tegen koploper Corridor 1 uit Son en Breugel. De korfbalwedstrijd werd gespeeld in
sporthal ‘De Landing’ in Son en Breugel.
Direct na het eerste fluitsignaal
werd duidelijk dat het een spannende
wedstrijd zou worden, tussen twee aan
elkaar gewaagde teams. Corridor
opende de score, maar De Merels had
hier vrijwel direct een antwoord op. In
een spannende beginfase was De
Merels erg sterk in de afronding en al
snel werd er een gat van 1-4 in het
voordeel van De Merels getrokken.
Daarna werd scoren moeilijker, mede
door de sterke verdediging van
Corridor. Ook De Merels stond echter op
scherp in de verdediging, waardoor bij

Medailles voor
Hosema
Door: gymvereniging Hosema
In Panningen hebben de turndames van Hosema op zaterdag
20 februari en zondag 21 februari vier gouden en drie zilveren medailles
gehaald. Ze haalden de medailles op vier verschillende onderdelen.
Een groot aantal leden van gymvereniging Hosema hadden zich hiervoor
geplaats via de voorrondes.
Op sprong zijn Floor van Kempen
(jeugd 2 divisie 5) en Mayke
Hoeymakers (pupil 1 divisie 3)
Limburgs Kampioen geworden.
Op brug waren Pleun Wijnhoven
(pupil2 divisie 1) en Fiona Degan
(pupil 1 divisie 2) de beste in hun
leeftijdscategorie en mochten zij de

Open zondag 28 febr. Brocante hal
Limburg Speulhofsbaan 7A Meterik.
Zondag 28 febr. 11-16 uur. Antiek, retro,
brocante en heel veel uit grootmoeders
jonge jaren. Kom ons ontdekken.
Heel leuke verrassing voor iedereen!

Dealer van Gritzner naaimachines.
Met het befaamde boventransport, draadinrijger etc.
Tevens ruime keuze uit
gebruikte naaimachines

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

gouden medaille meenemen. Fien
Gommans (pupil 1 divisie 1) won de
zilveren medaille voor de brug, Saskia
Minten (pupil 1 divisie 1) won de
zilveren medaille op de balk en
Sannah Spreeuwenberg (jeugd 1
divisie 2) won de zilveren medaille op
de vloer.

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.hetrotven.nl
Bent u op zoek naar een kleinschalige
dagbesteding of vrijetijdsbesteding
voor een kind met ASS of aanverwante
stoornissen, in een groene prikkelarme
omgeving? Kijk op onze website of bel
06 45 66 19 93.
ZZP boekhouder administrateur.
Uw administratie, btw en IB-aangfite
in goede handen. Gratis overstap!
Maatwerk. Scherpe vaste prijs. Klaus
Tel. 06 29 20 20 48 www.akbs.nl
Wandelen met inhoud. Lekker
4 dagen wandelen in N-Limburg met
de natuur als inspiratiebron? Weg
van de drukte en tot jezelf komen?
Met een energie reading inbegrepen.
Info: www.huisikben.nl

’t Heike
Vastgoed B.V.
Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

rust een minimale stand van 2-4 op
het scorebord stond. Na rust bleef het
scoren aan beide kanten lastig. De
Merels wist tot twee keer toe een gat
van drie doelpunten te slaan, maar
Corridor gaf zich niet zomaar gewon
nen. In de slotfase van de wedstrijd
kwam de ploeg uit Son en Breugel
terug tot 5-6, maar in een zenuwslo
pende laatste minuut wist De Merels
de wedstrijd met een afstandsschot
toch te beslissen. Met deze 5-7 winst is
De Merels nu weer een stapje dichter
bij het hoofdklassebehoud.

• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop
06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Medailleregen voor
synchroonzwemsters HZPC
Door: zwemvereniging HZPC Horst
De jongste groepen van de afdeling Synchroonzwemmen van HZPC Horst hebben zondag 21 februari meegedaan
aan de Limburgse B Kampioenschappen in zwembad De Berkel te Horst.

Hovoc heren 1
neemt initiatief in
eigen handen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Polaris HS 1 uit Helmond heeft zaterdag 20 februari Hovoc HS 1 uit
Horst mogen ontvangen.
De heren van Helmond hadden
nog wat goed te maken, want de
vorige volleybalwedstrijd werd 0-4
voor Hovoc. “We zijn na de laatste
wedstrijd intensief bezig geweest in
de voorbereiding tegen Polaris”, aldus
coach Bob Soberjé. Helmond stond
tweede op de ranglijst en Hovoc
eerste. Dat geeft wel een vertekend
beeld, want Polaris had één wedstrijd
minder gespeeld. De eerste set werd
er meteen volop druk geleverd.
Een goed blok en een goed scorende
aanval brachten meteen een voor
sprong. De service van Horst mocht
wel iets beter, maar dat werd in de

Het was een zeer geslaagde
wedstrijd met veel medailles. Voor de
techniek wonnen Anna Kroon en Amber
Duijndam een gouden medaille.
Sofie Geurts won een bronzen medaille.
Noah Janssen haalde een gouden
medaille voor haar solo en ook het
duet van Maud Lucker en Kim van
Rengs was goed voor goud. De jongste

groep van HZPC heeft voor de groeps
dans in categorie A een bronzen
medaille gewonnen, en in categorie B
won de Age een zilveren medaille.
De andere groep in deze categorie viel
helaas net buiten de prijzen, maar
heeft het ook fanatisch gedaan.
Naast al deze medailles heeft Maud
Lucker ook nog haar Age diploma

gehaald. Zaterdag 27 februari en
zaterdag 5 maart zijn er van 11.00 tot
12.00 uur proeftrainingen synchroon
zwemmen in zwembad De Berkel in
Horst. Binnenkort wordt er gestart met
een nieuwe groep.
Voor meer informatie over
synchroonzwemmen bij HZPC, kijk op
www.hzpc-horst.nl

Nieuwe jassen voor
coaches SV Kronenberg
Alle coaches van SV Kronenberg hebben op zondag 21 februari een nieuwe coachjas gekregen. Stersponsor
Drotech, leverancier van carrosserie- en voertuigtechniek, heeft voor de ruim dertig coaches van de senioren en
junioren de nieuwe jassen ter beschikking gesteld.

Henk Sturme, directeur van Drotech,
overhandigde zondag 21 februari de
jassen aan de technische staf van
SV Kronenberg 1. “Het voetbal leeft in
Kronenberg en het is mooi dat er
zoveel vrijwilligers zijn die iets voor de

club willen doen. Als lokale
ondernemer wil ik ook op deze manier
mijn bijdrage leveren aan de
leefbaarheid in het dorp.”
Wilgert Janssen, hoofdtrainer van
SV Kronenberg 1, is blij met de nieuwe

jassen die door keepers-arena.nl zijn
geleverd en bedrukt. Hij overhandigt
namens de coaches de nieuwe oranje
clubsjaal: “Ik hoop dat we je binnenkort
met deze sjaal langs de lijn zien staan”,
aldus de hoofdtrainer.
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volgende set goed gemaakt. Polaris
bleef de hele wedstrijd achter de
feiten aanlopen. Alles klopte aan het
spel van Hovoc HS 1. Polaris kreeg op
geen enkel moment grip op het spel.
Een sterke rol was weggelegd voor de
middenaanvallers, die bijna elke bal
op de grond kregen. Ook enkele lange
serviceseries maakten het verschil
alleen maar groter. Het werd 4-0 voor
Hovoc met als setstanden: 25-16,
25-13, 25-13 en 25-14. Hovoc staat
daarmee bovenaan in de promotie
klasse en heeft alles in eigen handen
om in de komende zes wedstrijden het
kampioenschap te verdienen.

Eerste wedstrijd
voor SVEB en VCH
na winterstop
Door: Wiel Hendrix, voetbalvereniging SVEB
Voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst en
voetbalvereniging VCH uit Blerick speelden zondag 21 februari de eerste
wedstrijd na de winterstop tegen elkaar. De wedstrijd werd gespeeld bij
VCH in Blerick.
Na de winterstop was het voor
iedere ploeg moeilijk om direct het
goede ritme op te pakken. SVEB had
hier weinig moeite mee en zette de
thuisploeg meteen onder druk. Al in
de 4e minuut werd er gescoord met
een perfecte aanval doordat Giel
Seuren zich rechts vrij speelde en
hierbij Joris de Mulder in een goede
schietpositie bracht, maar helaas
voorlangs het doel schoot. Deze
bal werd echter opgepikt door Rick
Tissen en met een perfecte voorzet
kwam de bal op het hoofd van Maik
Vermazeren terecht , welke de 0-1
scoorde. In de 10e minuut was er
weer een aanval van rechts, die Giel
Seuren bereikte en met een pass
Sjors Schatorje vrij speelde. Die werd
gevloerd binnen de 16 meter. De
scheidsrechter was onverbiddelijk en
er kwam een strafschop. Deze werd
er feilloos ingeschoten door Joris
de Mulder. Met een tempo moest
VCH alle zeilen bij zetten en was

niet in staat om onder deze druk de
aanval te zoeken. In deze fase van de
wedstrijd was het de keeper die zijn
ploeg nog enigszins in de wedstrijd
hield. SVEB werd slordig in de opbouw
en sporadisch kwam SVEB tot een
behoorlijke aanval wat het meteen
gevaarlijk maakte. De ruststand werd
0-2 voor de bezoekers.
In de tweede helft had SVEB de
wind in de rug, dat kwam het voetbal
echter niet ten goede. In de 55e minuut
was het weer Giel Seuren die Tim
Geurts aanspeelde en Joris de Mulder in
vrije positie bracht, die echter zodanig
werd gehinderd, dat de scheidsrechter
een penalty toekende. Joris de Mulder
kwam weer achter de bal, maar dit
keer was het schot te zwak.
Veel kansen met geen eindre
sultaat. Het was om moedeloos van
te worden. Over de gehele wedstrijd
was SVEB de betere ploeg, maar
beloonde zich te karig. De eindstand
werd 0-2.

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945
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Kies

GYMNASIUM
ATHENEUM
HAVO

voor het Dendron College:

VMBO

Een school met alle niveaus op één locatie

Een school is er voor de leerlingen. Het Dendron College wil er zijn voor
elke leerling. Hoe je leerstijl ook is of wat je ook wilt bereiken met je opleiding, bij ons kun je alle kanten op. Je kunt je er nog steeds bewijzen en
opstromen naar een hoger niveau.

“Een
grote school
biedt ook
grote kansen!”

Groot en klein tegelijk

De school is groot, maar voelt toch klein. Onze brugklassers wennen snel
en gaan met plezier naar school. In het eerste jaar heb je vooral les in het
kleine gebouw, het Junior College, met eigen ingang en receptie.

Een school die samenwerkt met haar omgeving

Een school mag geen gesloten wereld zijn, maar een plek waar mensen
elkaar ontmoeten en met elkaar leren en werken. Leerlingen leren samen
met hun docenten in en met de buitenwereld. Op het Dendron College
heb je vaak contact met specialisten van bedrijven en instellingen. Zo zie
je hoe wat jij leert in de maatschappij wordt toegepast.

Dendron Goes International

Met volop mogelijkheden voor internationalisering. Reizen in groepsverband en individueel. Vwo’ers een leerweg met Cambridge Engels.

“Dendron
is gewoon
gezellig”

Meld je aan op maandag 14 of dinsdag 15 maart
van 16.30 tot 19.00 uur.

“Een diploma halen,
kun je op elke
school.
Maar je wilt
toch zeker
meer
dan dat!”

Bezoekadres
Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst
077 - 397 08 80
dendron.nl

Verrijkt
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Jan Smeets Award
naar Funpop
Naast het vervoer wil de
organisatie ook een documentaire
maken, waarin de bezuiningskwestie
en de vervoeroplossing waaraan
momenteel wordt gewerkt, uiteen
wordt gezet. Zo krijgt het festival
meer bekendheid en hoopt het extra
financiële bronnen te verkrijgen.
“Toen we de award kregen en het
podium afliepen, sprak Smeets mij nog
aan. ‘Houd in de gaten dat ze het geld

storten op de rekening hè’, grapte hij.
Wat een geweldige vent!”

Geweldige vent
Rutten is heel dankbaar dat hij
voorzitter is van het festival. In oktober
2015 is hij gekozen. “De combinatie
van het oprechte geluk van die mensen
en samen met honderden vrijwilligers
iets geweldigs neerzetten is fantastisch
en geeft je energie. Ik geniet er echt

van. Soms vergt het veel tijd, maar dat
heb ik er helemaal voor over.
Funpop wordt gehouden op
zaterdag 28 en zondag 29 mei op
het evenemententerrein Kasteelpark
in Horst. Dit jaar bestaat het festival
twintig jaar, reden voor een feestje.
“Alle artiesten van de afgelopen
edities, die de pannen van de daken
hebben gespeeld, staan dit jaar in
Horst. Het wordt super!”

Max van den Burg
bij Kukeleku
Cabaretier Max van den Burg is zondag 28 februari te gast bij Kukeleku met zijn voorstelling AMOK. Aanvang van
de voorstelling is om 20.00 uur in ’t Gasthoês in Horst.

To Twelve bij
Cambrinus
Bij het podium van café Cambrinus in Horst treedt zondag 28 februari
om 16.00 uur de band To Twelve op.
To Twelve ontstond in 2012 toen
Olga Meulendijk en Jasper Buiter
elkaar vonden op de Rockacademie in
Tilburg. Samen formeerden ze de
band. To Twelve heeft een eigen
sound ‘van nu’ en laat zich onder
andere inspireren door bands als
Fleetwood Mac, The Eagles, Crosby,
Stills en Nash&Young. To Twelve zingt

in meerstemmige zang.
De band heeft afgelopen jaar
meer dan honderd optredens ver
zorgd, ze stonden in de finale van
Art Rock op Eurosonic/Noorderslag
en ze toerden afgelopen zomer door
Frankrijk, Ierland en België.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Data Carbootsales
bekend
Op het evenemententerrein bij de Kasteelse Bossen in Horst vinden in
2016 tien mega Carbootsales plaats. De eerste is op maandag 28 maart,
de laatste op zondag 11 september.
Max van den Burg is bij het publiek
vooral bekend als acteur. Zo was hij te
zien in New Kids Nitro en in diverse
reclames, als kroegeigenaar voor een
Brabants biermerk en als thuiswer
kende directeur voor een soepfabriek.

AMOK is de derde avondvullende show
die Max van den Burg heeft gemaakt.
Zelf omschrijft hij zich als “de
pretentieloze entertainer, de komiek,
de innemende verhalenverteller,
de zanger, de gitarist, de danser, de

imitator en de absolute topperformer.”
AMOK is een veelzijdig theatraal en
muzikaal eenmansspektakel, aldus
Kukeleku.
Voor meer informatie, kijk op
www.kukeleku.com

Inloop in Librije
Omdat diverse bewoners en bezoekers van Librije in Horst hebben aangegeven dat ze meer bijeen willen komen
om te kletsen of om samen iets te ondernemen, start Bewonersvereniging 't Librijershöfke met een pilot met als
thema Samenzijn in Librije op de woensdagmiddagen in de voormalige WMO-ruimte aan Librije 60.
De pilot Samenzijn wordt
ondersteund door gemeente Horst aan
de Maas. De invulling voor die middag
staat nog open, maar er kan gedacht
worden aan koffie drinken,
gezelschapsspelen, handvaardigheid of

andere activiteiten met als
belangrijkste doel gezelligheid.

Ideeën doorgeven
Iedereen die een idee heeft voor
deze middag, kan dat mailen naar

librijershofke@live.nl of doorgeven aan
Delène Steegs via 06 19 51 85 34.
Samenzijn in Librije vindt plaats op
elke woensdagmiddag van 13.00 tot
16.30 uur in de periode van 2 maart tot
en met 29 juni.

Maandelijkse vogelmarkt
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum organiseert op zondag 28 februari haar maandelijkse
vogelmarkt van 09.30 tot 12.00 uur. De vogelmarkt wordt gehouden in Sport- en Feestzalen complex ‘t Brugeind.
Op deze vogelmarkt kan
iedereen vogels kopen maar ook
zelf verkopen. Deze morgen zijn er
tevens diverse vogelhandelaren
aanwezig. Ook kan men hier terecht

voor alle vogelbenodigdheden zoals
vogelvoer en nestkastjes.
Verder is er de gelegenheid om
met andere vogelliefhebbers te
praten over de vogelsport in het

algemeen. Deze morgen worden er
geen duiven en kwartels
binnengelaten en is het maximale
van twee vogels per kooi
toegestaan.

Tijdens de Horster Carbootsale
presenteren verzamelaars
tweedehands artikelen en zijn er ook
veel particuliere standhouders die hun
zolder hebben opgeruimd en hun
tweedehands snuisterijen, kleding en
speelgoed aanbieden. De sfeer van de
Horster rommelmarkten is volgens de
organisatie vergelijkbaar met de grote
Franse rommelmarkten.
De Carbootsale telt meer dan

vierhonderd stands en duurt iedere
keer van 08.30 tot 15.30 uur.
De data voor 2016 zijn maandag
28 maart (Tweede Paasdag),
zondag 1 mei, maandag 16 mei
(Tweede Pinksterdag), zondag 5 juni,
zondag 19 juni, zondag 10 juli,
zondag 24 juli, zondag 7 augustus,
zondag 21 augustus en zondag
11 september. Voor meer informatie,
kijk op www.carbootsalehorst.nl

Bezichtiging klassieke
benzinepompen
Meneer Holtermans uit Meterik heeft de afgelopen veertig jaar
klassieke benzinepompen verzameld. Deze worden vanaf zaterdag
27 februari geveild, maar zijn deze dag eerst nog tussen 10.00 en
12.00 uur te bezichtigen aan Campagneweg 14 in Meterik.
Holtermans vertelt: “Mijn eerste
benzinepomp heb ik ongeveer veertig
jaar geleden gekocht in Helmond, dit
betreft kavel acht uit de veiling en is
gebouwd omstreeks 1907.”
Daarop volgde nog meer aankopen
zoals een Satam M03 met dubbele
deuren en een Wayne benzinepomp.
De heer Holtermans doet zijn unieke

collectie pompen van de hand gezien
zijn leeftijd. ''Mijn zonen zijn door
tijdgebrek niet in de gelegenheid om
de pompen te voorzien van het nodige
onderhoud.” Tijdens de bezichtiging op
zaterdag 27 februari bestaat de
gelegenheid om de heer Holtermans
uiteenlopende vragen te stellen over
de klassieke benzinepompen.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Voorronde Heel Noord-Limburg
Bakt in Hegelsom
Staatsie 1866 in Hegelsom, het monumentale stationspand van station Horst-Sevenum, was op
woensdag 17 februari het toneel van de eerste ronde van de bakwedstrijd Heel Noord-Limburg bakt.
Het was een van de locaties waar deelnemers hun zelfgebakken appeltaart aan een deskundige jury
konden presenteren. De jury, die bestond uit professionele bakkers uit de regio, beoordeelde de
taarten op uiterlijk, smaak, afwerking en creativiteit. De winnaar van de voorronde gaat door naar de
finale op zondag 10 april bij Pannenkoekenrestaurant Hagerhof in Venlo.

Marco Roelofs start
ook met nieuwe band
in OJC Cartouche
Oud-Heideroosjeszanger Marco Roelofs speelt op vrijdag 13 mei een
eerste try out met zijn nieuwe band Stavast in OJC Cartouche in America.
Roelofs speelde daar op zijn vijftiende ook voor de eerste keer met de
Heideroosjes.
De zanger heeft zich de afgelopen
jaren toegelegd op
theaterprogramma’s. Nu wilde hij naar
eigen zeggen ‘weer gas geven’ en
startte hij Stavast, waarmee hij
Nederlandstalige rock gaat spelen.
Hij schreef tien nummers met

schrijfpartner Robin Baard.
Behalve America doet Stavast deze
zomer ook enkele festivals aan. In het
voorprogramma speelt op 13 mei de
Roermondse rockband Kill Ferelli, die
onlangs hun tweede album uitbracht
en ook al 3FM Serious Talent waren.

Draaiorgelclub
bij Museum De Locht
Leden van de Draaiorgelclub Noord-Limburg zijn op zaterdag 27 en
zondag 28 februari om 13.00 uur te gast in Museum De Locht in Melderslo.

t

an
w
e
w
YOU
Heb jij net zoveel passie

Dan zijn wij op

voor het kappersvak als

zoek naar jou!

Jij bent:
Leergierig
st
Enthousia
r
e
Teamplay
eerd
Gepassion
rdelijk
Verantwoo
Veelzijdig

Bij de presentatie staat dit keer de
techniek van het bouwen centraal.
Ook wordt door diverse deelnemers
gedemonstreerd hoe orgelboeken of
rollen geponst worden en hoe
orgelpijpen gemaakt worden. Deze
middag is er geregeld draaiorgelmuziek
te horen. De smederij en de bakoven

van Museum De Locht zijn deze middag
in bedrijf. Kinderen mogen de bakker
helpen en hun eigen broodjes kneden,
vorm geven en laten bakken. Bezoekers
kunnen tevens kennis nemen van de
nieuwe wisselexpositie Joodse
Onderduikers. Het museum is geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

wij?

gen?
Houd je van uitdagin
ogelijkheden
Zoek je naar groeim
werkplek
bij een inspirerende

Kom werken bij Francis Schroembges
Creative Hair Director Loreal Professionnel

tivatie naar:
Stuur je mail met mo
info@byfrancis.nl
FRANCIS
Poetry in Hair and Beauty
Gebroeders van Doornelaan 74
5961 BD Horst

Muziekconcert door jeugd
De jeugdfanfare van St. Caecilia America en het jeugdorkest van de
Koninklijke Harmonie van Horst verzorgen op zondag 27 februari om
19.00 uur een concert in MFC De Zwingel in Melderslo. Het is de tweede
keer dat de jeugdfanfare en het jeugdorkest samen een optreden
geven. “Tijdens het concert is de toekomst van de blaasmuziek in Horst
aan de Maas te horen”, aldus de organisatie.
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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)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
26 februari t/m 3 maart 2016
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

112

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

09.45

Heilige mis

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

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

Heilige mis

09.30

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Melderslo

za 27 februari 22.30 uur
Locatie: De Lange Horst

za 27 en zo 28 februari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Concert

Optreden To Twelve

zo 28 februari 15.00 uur
Organisatie: kamerkoor Cantique
en strijkorkest Duodecima
Locatie: kerk

zo 28 februari 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

za 27 februari 19.00 uur
Locatie: MFC De Zwingel

Inloop
beej Mooren Naeve
do 25 februari 13.30 uur
Locatie: Beej Mooren Naeve

Kookwedstrijd Horst
vr 26 februari t/m zo 28 februari
Locatie: Horst-centrum

Voorstelling Max van den Burg
zo 28 februari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Gasthoês

Lottum

vr 26 februari 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Voorrondes voorleeswedstrijd

za 27 februari 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

vr 26 februari 09.00 – 15.00 uur
Locatie: raadszaal gemeentehuis

Receptie Back to the old days

Borduurcafé

zo 28 februari 16.00 uur
Locatie: OJC Canix

vr 26 februari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Liesbeth’s
Muzieklokaal
vr 26 februari 20.30 uur
Locatie: Liesbeth’s Grandcafé

Open inloop
Omgaan met smartphone

Meterik

Bezichtiging
klassieke bezinepompen
za 27 februari 10.00-12.00 uur
Locatie: Campagneweg 14

Hardknor 3.0

House of Canix: support the
locals

Canix All Stars Tribute

za 27 februari 10.00-13.00 uur
Locatie: bibliotheek

Meterik

Draaiorgelclub te gast

Koopzondag Horst-centrum

Meerlo

za 27 februari 20.30 uur
Locatie: OJC Knor

Sevenum
Open Coffee

do 25 februari
09.00-11.30 uur
Locatie: Passie voor Vis

Black Rocknight
za 27 februari 20.30 uur
Locatie: café Croes Moeke

Tapzingen

Tour de soos-First Night Out
za 27 februari 19.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Vogelmarkt
17.30
17.30

Melderslo

Concert
met jeugdharmonie
van Horst

19.15

Lottum

Dierentuin

zo 28 februari 12.00 uur
Locatie: Horst-centrum

Horst

Hegelsom
Heilige mis

zo 28 februari 13.30 uur
Locatie: Restaurant Het
Maaspaviljoen

Griendtsveen
09.45

Grubbenvorst

zondag

Broekhuizen

19.15

Griendtsveen
zondag

Kijk voor meer informatie op www.hallohorstaandemaas.nl

Winterconcert van Con brio

Broekhuizenvorst

zo 28 februari 09.30-12.00 uur
Organisatie: vogelvereniging De
Gevleugelde Vrienden Wanssum
Locatie: ‘t Brugeind

zo 28 februari 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: café Sevewaeg

Tienray

Café Du Bonheur
vr 26 februari 20.00
Locatie: OJC Gaellus

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

11.00

Agenda

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en America
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

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

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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van onze klanten
beveelt Superkeukens aan

Rodez/Luanda
beton/leisteengrijs
Direct de beste prijs incl. apparatuur

ÌÌÌÌÌ

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,

6

€ 5699,5 jaar apparatuurgarantie

Keuken 395 x 187 cm
Compleet met:
koelkast
combi-magnetron

vaatwasser

inductiekookplaat

werkblad

Gas op
glas
kookplaat

Vaatwasser
60 cm

Inductiekookplaat

Superdea l!

Superdea l!

Superdea l!

€499,5-pits
LED-indicatie
Nismaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm
3 gietijzeren pannendragers

€549,Geluidsniveau 44 dB
Energieklasse A++
13 Couverts
Soft Spikes – beschermt uw glaswerk

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

afzuigkap
spoelbak

€429,Automatische kookduurbegrenzing
TouchControl-bediening
Nismaten (hxbxd): 60 x 560 x 490 mm
Inductiezones met powerbooster-functie

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

T. 0475-691548

T. 045-5751230

(Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

KOM NAAR
ONZE VERNIEUWDE

SHOWROOMS!

